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إعالن رقم ) 7 ( 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 :29/03/2011 التاريخ : 2011/03/29

Trademark No.:18944 العالمة التجارية رقم :  18944

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Longulf Trading (UK) Limited. بإسم : لونجلف تريدينغ ) يو   كيه ( ليمتد.

Applicant Address :Prince Albert House, 2 Kingsmill 
Terrace, London SW8 6BN, United Kingdom

العنــوان :  برينــس البــرت هــاوس، 2 كنــج ســميل تراســي، لنــدن 
ــي ان، المملكــة المتحــدة اس دبليــو8 6ب

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

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

 219 ص.ب   /  2389202

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

والبــن  والســاغو  والتابيــوكا  واألرز  والســكر  والــكاكاو  والشــاي  البــن 
اإلصطناعــي، 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.

( 2 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33580 العالمة التجارية رقم :  33580

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rigo Trading S.A. بإسم :  ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC, Building 
E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

ــغ اي، 2633  ــي، بيلدين ــي س ــي ب ــف، اي ب ــارع تري ــوان :  6 ش العن
ســنينغربرغ، لوكســمبرغ

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 :

Confectionery الحلويات.
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( 3 )

 

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33581 العالمة التجارية رقم :  33581

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rigo Trading S.A. بإسم :  ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC, Building 
E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

ــغ اي، 2633  ــي، بيلدين ــي س ــي ب ــف، اي ب ــارع تري ــوان :  6 ش العن
ســنينغربرغ، لوكســمبرغ

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 :

Confectionery الحلويات.

  

( 4 )

 

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33582 العالمة التجارية رقم :  33582

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rigo Trading S.A. بإسم :  ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC, Building 
E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

ــغ اي، 2633  ــي، بيلدين ــي س ــي ب ــف، اي ب ــارع تري ــوان :  6 ش العن
ســنينغربرغ، لوكســمبرغ

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 :

Confectionery الحلويات.
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( 5 )

 

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33583 العالمة التجارية رقم :  33583

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rigo Trading S.A. بإسم :  ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC, Building 
E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

ــغ اي، 2633  ــي، بيلدين ــي س ــي ب ــف، اي ب ــارع تري ــوان :  6 ش العن
ســنينغربرغ، لوكســمبرغ

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 :

Confectionery الحلويات.

( 6 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33584 العالمة التجارية رقم :  33584

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rigo Trading S.A. بإسم :  ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC, Building 
E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

ــغ اي، 2633  ــي، بيلدين ــي س ــي ب ــف، اي ب ــارع تري ــوان :  6 ش العن
ســنينغربرغ، لوكســمبرغ

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 :

Confectionery الحلويات
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( 7 )

 

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33585 العالمة التجارية رقم :  33585

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rigo Trading S.A. بإسم :  ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC, Building 
E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

ــغ اي، 2633  ــي، بيلدين ــي س ــي ب ــف، اي ب ــارع تري ــوان :  6 ش العن
ســنينغربرغ، لوكســمبرغ

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 :

Confectionery الحلويات

( 8 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33586 العالمة التجارية رقم :  33586

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Rigo Trading S.A. بإسم :  ريغو تريدينغ اس.اي.

Applicant Address :6, Route de Trèves, EBBC, Building 
E, 2633 Senningerberg, Luxemburg

ــغ اي، 2633  ــي، بيلدين ــي س ــي ب ــف، اي ب ــارع تري ــوان :  6 ش العن
ســنينغربرغ، لوكســمبرغ

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 :

Confectionery الحلويات
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( 9 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33587 العالمة التجارية رقم :  33587

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: HARIBO Holding GmbH & Co. KG بإسم :  هاريبو هولدينغ جي ام بي اتش اند كو. كيه جي

Applicant Address :Hans-Riegel-Stra?e 1, 53129 Bonn, 
Germany

العنوان :  هانز-ريغل-شتراس 1، 53129 بون، المانيا

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 :

Confectionery الحلويات

( 10 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33588 العالمة التجارية رقم :  33588

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: HARIBO Holding GmbH & Co. KG بإسم :  هاريبو هولدينغ جي ام بي اتش اند كو. كيه جي

Applicant Address :Hans-Riegel-Stra?e 1, 53129 Bonn, 
Germany

العنوان :  هانز-ريغل-شتراس 1، 53129 بون، المانيا

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 :

Confectionery الحلويات

( 11 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19
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Trademark No.:33589 العالمة التجارية رقم :  33589

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: HARIBO Holding GmbH & Co. KG بإسم :  هاريبو هولدينغ جي ام بي اتش اند كو. كيه جي

Applicant Address :Hans-Riegel-Stra?e 1, 53129 Bonn, 
Germany

العنوان :  هانز-ريغل-شتراس 1، 53129 بون، المانيا

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 :

Confectionery الحلويات

( 12 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33590 العالمة التجارية رقم :  33590

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: HARIBO Holding GmbH & Co. KG بإسم :  هاريبو هولدينغ جي ام بي اتش اند كو. كيه جي

Applicant Address :Hans-Riegel-Stra?e 1, 53129 Bonn, 
Germany

العنوان :  هانز-ريغل-شتراس 1، 53129 بون، المانيا

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 :

Confectionery الحلويات

( 13 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19 

Trademark No.:33591 العالمة التجارية رقم :  33591

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: HARIBO Holding GmbH & Co. KG بإسم :  هاريبو هولدينغ جي ام بي اتش اند كو. كيه جي

Applicant Address :Hans-Riegel-Stra?e 1, 53129 Bonn, Germany العنوان :  هانز-ريغل-شتراس 1، 53129 بون، المانيا
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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 :

Confectionery الحلويات

( 14 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33592 العالمة التجارية رقم :  33592

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: HARIBO Holding GmbH & Co. KG بإسم :  هاريبو هولدينغ جي ام بي اتش اند كو. كيه جي

Applicant Address :Hans-Riegel-Stra?e 1, 53129 Bonn, Germany العنوان :  هانز-ريغل-شتراس 1، 53129 بون، المانيا

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 :

Confectionery الحلويات

( 15 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33593 العالمة التجارية رقم :  33593

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: HARIBO Holding GmbH & Co. KG بإسم :  هاريبو هولدينغ جي ام بي اتش اند كو. كيه جي

Applicant Address :Hans-Riegel-Stra?e 1, 53129 Bonn, Germany العنوان :  هانز-ريغل-شتراس 1، 53129 بون، المانيا

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 :

Confectionery الحلويات
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( 16 )

Date :19/04/2018 التاريخ : 2018/04/19

Trademark No.:33594 العالمة التجارية رقم :  33594

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: HARIBO Holding GmbH & Co. KG بإسم :  هاريبو هولدينغ جي ام بي اتش اند كو. كيه جي

Applicant Address :Hans-Riegel-Strase 1, 53129 Bonn, 
Germany

العنوان :  هانز-ريغل-شتراس 1، 53129 بون، المانيا

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 :

Confectionery الحلويات

( 17 )

Date :01/10/2019 التاريخ : 2019/10/01

Trademark No.:36839 العالمة التجارية رقم :  36839

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Rushdi Food Industries Ltd  بإسم :  رشدي فود اندستريز ال تي دي

Applicant Address :Industrial Area Alon Tavor ,P.O.B. 
1089,Afula 18110,Israel

العنــوان :  المنطقــة الصناعيــة ألــون تافــور ، صنــدوق بريــد 1089 
, العفولــة 18110, اســرائيل  

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

ــب  ــزو- بجان ــارع جم ــرفة -ش ــرة -الش ــغ  : رام الله-البي ــوان التبلي عن
ــطيني ــيارات الفلس ــادي الس ن

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tahini , halawa , raw tahini and products made thereof  الطحينية ، حالوة ،الطحينية الخام والمنتجات المصنوعة منها
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( 18 )

Date :10/11/2019 التاريخ : 2019/11/10 

Trademark No.:37064 العالمة التجارية رقم :  37064

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: AF Development Holding Limited  بإسم :  أي أف ديفيلوبمنت هولدينغ ليميتد

Applicant Address :Unit S317, Level 3, Emirates 
Financial Towers, Dubai International Financial Centre, 
P. O. Box 79947, Dubai, United Arab Emirates

ــارات الماليــة، مركــز  ــراج اإلم ــق 3، أب ــوان :  وحــدة S317، الطاب العن
دبــي المالــي العالمــي، ص. ب. 79947، دبــي، اإلمــارات العربيــة 

ــدة                      المتح

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco  smokers&apos; articles  matches  absorbent 
paper for tobacco pipes  articles for use with tobacco  
ashtrays for smokers  ashtrays not of precious metals  
chewing tobacco  cigarettes  cigars  cigarillos  cigarettes 
containing tobacco substitutes  cigarette paper  
cigarette tips  cigarette tubes  cigarette filters  cigarette 
cases  cigarette holders  cigarettes (pocket machines 
for rolling_)  cigarette pipes-not of precious metal  
cigarette boxes- not of precious metal  cigar cases  cigar 
cutters  cigar holders  cigar boxes not of precious metals  
cigar and cigarette dispensers for tables and desks  
electronic cigarettes  electronic cigarettes flavored 
tobacco  electronic hookahs  electronic cigarette 
boxes  electronic cigarette cases  electronic smoking 
pipes  electric or non-electric lighters  filters for lighter  
filter-tipped cigarettes  firestones  firestones for hookas  
flavorings other than essential oils, for use in electronic 
cigarettes  flavoured tobacco  flavourings for tobacco 
& hookahs  gas containers for cigar lighters  herbal 
molasses (tobacco substitutes)  herbs for smoking  
hookahs (shisha)  hookah (shisha) tobacco  hookahs 
with flavored tobacco  hookah (shisha) pipes  hookah 
parts namely hookah foil, hoses, bowls, hookah stems,  

التبــغ ، أدوات المدخنيــن ، أعــواد الثقــاب ، ورق مــاص لغالييــن 
التبــغ ، أدوات لالســتخدام مــع التبــغ ، منافــض ســجائر ، منافــض 
ــجائر ،  ــغ ، الس ــغ مض ــة ، تب ــادن النفيس ــن المع ــة م ــر مصنوع غي
ــى  ــة عل ــع( ، الســجائر المحتوي الســيجار ، ســيجاريلو )ســيجار رفي
بدائــل التبــغ ، ورق ســجائر ، أطــراف ســجائر ، أنابيــب ســجائر ، 
ــل  ــجائر ، آالت تحم ــم الس ــجائر ، مباس ــب س ــجائر ، عل ــر للس فالت
ــن  ــة م ــر مصنوع ــف الســجائر ، غالييــن ســجائر غي ــي الجيــب لل ف
المعــادن النفيســة ، صناديــق ســجائر غيــر مصنوعــة مــن المعــادن 
ــيجار ،  ــم الس ــيجار ، مباس ــات س ــيجار ، قطاع ــب س ــة ، عل النفيس
صناديــق ســيجار غيــر مصنوعــة مــن المعــادن النفيســة ، موزعــات 
ــغ  ــة ، تب ــب ، ســجائر الكتروني ســيجار وســجائر للطــاوالت والمكات
ــه للســجائر االلكترونيــة ، الشيشــة االلكترونيــة ، صناديــق 

ّ
منك

غالييــن   ، االلكترونيــة  الســجائر  علــب   ، االلكترونيــة  الســجائر 
 ، وغيــر كهربائيــة  والعــات كهربائيــة   ، االلكترونيــة  التدخيــن 
فالتــر للوالعــات ، ســجائر بأطرافهــا فالتــر ، حجــارة النــار )الصــوان( 
الزيــوت  بخــالف  ، نكهــات  للشيشــة  )الصــوان(  النــار  ، حجــارة 
ــه 

ّ
ــغ المنك ــة ، التب ــجائر االلكتروني ــي الس ــتخدام ف ــة لالس العطري

 ، الســيجار  لوالعــات  غــاز  أوعيــة   ، والشيشــة  للتبــغ  نكهــات   ،
معســل عشــبي )بدائــل التبــغ( ، أعشــاب للتدخيــن ، شيشــة ، تبــغ 
ــه ، أنابيــب الشيشــة ، قطــع الشيشــة 

ّ
للشيشــة ، شيشــة بتبــغ منك

تحديــدًا الرقائــق المعدنيــة والخراطيــم واألوعيــة العميقــة وقصبــة 
الشيشــة وأطــراف خراطيــم الشيشــة ومالقــط الشيشــة ، صناديــق 
ــي  ــتخدام ف ــائل لالس ــن س ــورق ، نيكوتي ــغ ال ــغ ، تب ــب التب لترطي

ــات ،  ــدح للوالع ــارة ق ــة ، حج ــجائر االلكتروني الس
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hookah hose tips and hookah tongs  humidors  leaf 
tobacco  liquid nicotine for use in electronic cigarettes  
lighter flints  lighters for smokers  lighter wicks  lighter 
tanks lighter fuel tanks  long tobacco pipe sheaths  
match boxes and match cases and match holders not of 
precious metal  mentholated tobacco  molasses tobacco  
mouthpieces for cigarette holders  mouthpieces for 
hookahs  oral vaporizers for smokers  pipe cleaners for 
tobacco pipes  smoking tobacco  smokeless cigarette, 
vaporizer &  pipes  steam stones for hookahs  tobacco 
filters  tobacco cans  tobacco jars & tins  tobacco 
substitutes  tobacco tins not of precious metal  tobacco 
pipes  tobacco pipe cleaners  tobacco powder  tobacco 
pins  tobacco pouches  tobacco cases  tobacco pots and 
jars not of precious metal  rolling tobacco  smokeless 
tobacco  raw or manufactured tobacco  shredded 
tobacco  vaporizers for smoking purposes 

والعــات المدخنيــن ، فتائــل الوالعــات ، خزانــات للوالعــات ، خزانــات 
، صناديــق  الطويلــة  التبــغ  غالييــن  جرابــات   ، الوالعــات  وقــود 
أعــواد الثقــاب وعلــب أعــواد الثقــاب وحامــالت أعــواد الثقــاب غيــر 
المصنوعــة مــن المعــادن النفيســة ، تبــغ محتــوي علــى منثــول ، تبغ 
المعســل ، فوهــات مباســم الســجائر ، فوهــات مباســم للشيشــة 
ــن  ــف غاليي ــن ، أدوات تنظي ــم للمدخني ــق الف ــن طري ــرات ع ، مبخ
ــدون دخــان  ــن ب ــن ، ســجائر ومبخــرات وغاليي ــغ التدخي ــغ ، تب التب
ــك  َن

َ
ــة وت ــغ ، أوعي ــب تب ــغ ، عل ــر تب ــة ، فالت ــار للشيش ــارة بخ ، حج

ــك )علــب( للتبــغ غيــر مصنوعــة  َن
َ
)علــب( للتبــغ ، بدائــل التبــغ ، وت

ــغ ، أدوات تنظيــف غالييــن  مــن المعــادن النفيســة ، غالييــن التب
ــب  ــغ ، عل ــاس التب ــغ ، أكي ــس التب ــغ ، دبابي ــاحيق التب ــغ ، مس التب
التبــغ ، قــدور وأوعيــة التبــغ غيــر المصنوعــة مــن المعــادن النفيســة 
، تبــغ اللــف ، تبــغ بــدون دخــان ، تبــغ ُمصّنــع أو خــام ، تبــغ مبــروش 

ــن  ــات التدخي ، مبخــرات لغاي

( 19 )

Date :11/11/2019 التاريخ : 2019/11/11

Trademark No.:37068 العالمة التجارية رقم :  37068

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al Tahan For Industry Trading And 
Investment Company

بإسم :  شركة الطحان للصناعه والتجاره واالستثمار.

Applicant Address :West Bank, Ramallah, Elram       العنوان :  الضفة الغربية، رام الله، الرام

Applicant for Correspondence:    Ramallah, Hanania 
Kharaz Center, Floor 3

ــث  ــق الثال ــراز، الطاب ــا وخ ــارة حناني ــه، عم ــغ  : رام الل ــوان التبلي عن
0599547047 جــوال 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Candy/ Confectionery/ Fondants (Confectionery)/ 
Lozenges (Confectionery)/ Sugar/ Suger 
(Confectionery)/ Sweetmeats Candy.

حلوى/ حلويات/ اقراص سكرية )حلويات(/ قطع حلوى )حلويات(/ 
سكر/ حلويات السكر/ حلويات سكرية.

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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( 20 )

Date :11/11/2019 التاريخ : 2019/11/11

Trademark No.:37069 العالمة التجارية رقم :  37069

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al Tahan For Industry Trading And 
Investment Company

بإسم :  شركة الطحان للصناعه والتجاره واالستثمار

Applicant Address :West Bank, Ramallah, Elram       العنوان :  الضفة الغربية، رام الله، الرام

Applicant for Correspondence:    Ramallah, Hanania 
Kharaz Center, Floor 3

ــث  ــق الثال ــراز، الطاب ــا وخ ــارة حناني ــه، عم ــغ  : رام الل ــوان التبلي عن
0599547047 جــوال 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Candy/ Confectionery/ Fondants (Confectionery)/ 
Lozenges (Confectionery)/ Sugar/ Sugar 
(Confectionery)/ Sweetmeats Candy. 

حلــوى  قطــع  )حلويــات(/  ســكرية  أقــراص  حلويــات/  حلــوى/ 
ســكرية. حلويــات  الســكر/  حلويــات  ســكر/  )حلويــات(/ 

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

( 21 )

Date :14/11/2019 التاريخ : 2019/11/14

Trademark No.:37103 العالمة التجارية رقم :  37103

Class: 32 في الصنف :   32

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

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

Applicant Address :jenin-residintio al basateen        العنوان :  جنين - حي البساتين

Applicant for Correspondence:  jenin - haifa street 0569200021 : عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا - جوال
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Aerated water  , Aerated water  (prepartions )  Mineral 
water ( beverage ) mineral water ( preparations for 
making ) , seltzer water , soda water , Table waters , 
water ( selzer ) waters ( beverages ) water ( table ) .

ميــاه غازيــة ، مســتحضرات لتحضيــر الميــاه الغازيــة ، ميــاه معدنيــة 
) مشــرةبات ( مســتحضرات لتحضيــر الميــاه المعدنيــة ، مــاء معدنــي 
فــوار ، مــاء الصــودا ، ميــاه الشــرب الصحــة ) مــاء النبــع ( ، ميــاه طبيعيــة 

فــوارة ، ميــاه ) مشــروبات ( ، ميــاه الشــرب الصحيــة ) مــاء الينابيــع ( .

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

( 22 )

Date :17/11/2019 التاريخ : 2019/11/17

Trademark No.:37125 العالمة التجارية رقم :  37125

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al Tahan For Industry Trading And 
Investment Company. 

بإسم :  شركة الطحان للصناعه والتجاره واالستثمار. 

Applicant Address :West Bank, Ramallah, Elram. العنوان :  الضفة الغربية، رام الله، الرام.  

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Hanania 
Kharaz Center, 3 

ــث  ــق الثال ــراز، الطاب ــا وخ ــارة حناني ــه، عم ــغ  : رام الل ــوان التبلي عن
فلســطين  0569313990 جــوال 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Biscuits/ Petit- beurre biscuits/ Maize Flakes/ Corn 
Flakes 

بسكويت/ بسكويت بالزبدة/ رقائق الذرة/ رقائق الذرة. 

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

( 23 )

Date :17/11/2019 التاريخ : 2019/11/17
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Trademark No.:37126 العالمة التجارية رقم :  37126

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al Tahan For Industry Trading And 
Investment Company. 

بإسم :  شركة الطحان للصناعه والتجاره واالستثمار. 

Applicant Address :West Bank, Ramallah, Elram. العنوان :  الضفة الغربية، رام الله، الرام.  

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Hanania 
Kharaz Center, 3 

ــث  ــق الثال ــراز، الطاب ــا وخ ــارة حناني ــه، عم ــغ  : رام الل ــوان التبلي عن
 0569313990 جــوال 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Biscuits/ Petit- beurre biscuits/ pizzas/ Maize Flakes/ 
Corn Flakes 

بسكويت/ بسكويت بالزبدة/ بيتزا/ رقائق ذرة/ رقائق ذرة 

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

( 24 )

Date :17/11/2019 التاريخ : 2019/11/17

Trademark No.:37127 العالمة التجارية رقم :  37127

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al Tahan For Industry Trading And 
Investment Company. 

بإسم :  شركة الطحان للصناعه والتجاره واالستثمار. 

Applicant Address :West Bank, Ramallah, Elram. العنوان :  الضفة الغربية، رام الله، الرام.  

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Hanania 
Kharaz Center, 3 

ــث  ــق الثال ــراز، الطاب ــا وخ ــارة حناني ــه، عم ــغ  : رام الل ــوان التبلي عن
 0569313990 جــوال 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Biscuits/ Petit- beurre biscuits/ Maize Flakes/ Corn 
Flakes. 

بسكويت/ بسكويت بالزبدة/ رقائق الذرة/ رقائق الذرة. 

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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( 25 )

Date :04/12/2019 التاريخ : 2019/12/04

Trademark No.:37278 العالمة التجارية رقم :  37278

Class: 25 في الصنف :   25

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

ــت  ــا تيجاري ــدا بازارالم ــرى جي ــت اورونلي ــي اي ــت ف ــم :  دي اي بإس
ــيركيتى  ــم ش انوني

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

العنــوان :  ديكيليتــاش ماهاليســي، اوزينجــى ســوكاك، نــو:8،  
بشــكتاش، اســطنبول / تركيــا  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

ــة  ــس الخارجي ــة والمالب ــس الداخلي ــك المالب ــي ذل ــا ف ــس بم المالب
بخــالف المالبــس الواقيــة ذات األغــراض الخاصــة؛ جــوارب، لفحــات 
]مالبــس[، شــاالت، عصابــات، أوشــحة، أحزمــة ]مالبــس[؛ البســة 
القــدم، األحذيــة او األبــواط، النعــال أو الشباشــب، الصنــادل؛ أغطيــة 
الــرأس، القبعــات، قبعــات مــع حافــة، طواقــي البوريــة، طواقــي 

ــة  ــم الجمجم ــات بحج ــرأس[، قبع ــة ال ]أغطي

( 26 )

Date :04/12/2019 التاريخ : 2019/12/04

Trademark No.:37279 العالمة التجارية رقم :  37279

Class: 29 في الصنف :   29

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

ــت  ــا تيجاري ــدا بازارالم ــرى جي ــت اورونلي ــي اي ــت ف ــم :  دي اي بإس
ــيركيتى  ــم ش انوني

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

العنــوان :  ديكيليتــاش ماهاليســي، اوزينجــى ســوكاك، نــو:8،  
بشــكتاش، اســطنبول / تركيــا  

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

عنوان التبليغ  : نادر جميل قمصية  ص ب )182 ( بيت ساحور
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

 and powdered eggs; potato chips

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد؛ منتجــات اللحــوم المعالجــة؛ 
البقــول المجففــة؛ حســاء، مــرق اللحــم؛ الزيتــون المعالــج، معجــون الزيتــون؛ 
الحليــب و منتجــات الحليــب؛ الزبــدة؛ الزيــوت الصالحــة لــأكل؛ الفواكــه 
والمدخنــة  والمطبوخــة  والمجمــدة  المعالجــة  و  المجففــة  والخضــروات 
والمملحــة؛ معجــون البنــدورة؛ المكســرات المعالجــة والفواكــه المجففــة 
كوجبــات خفيفــة؛ البنــدق القابــل للدهــن وزبــدة الفــول الســوداني؛ طحينيــة 

ــق البطاطــا  ــذور السمســم(؛ البيــض ومســحوق البيــض؛ رقائ ــة ب )عجين

( 27 )

Date :04/12/2019 التاريخ : 2019/12/04

Trademark No.:37280 العالمة التجارية رقم :  37280

Class: 30 في الصنف :   30

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

ــت  ــا تيجاري ــدا بازارالم ــرى جي ــت اورونلي ــي اي ــت ف ــم :  دي اي بإس
ــيركيتى  ــم ش انوني

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

العنــوان :  ديكيليتــاش ماهاليســي، اوزينجــى ســوكاك، نــو:8،  
بشــكتاش، اســطنبول / تركيــا  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, choc-
olate based beverages; pasta, stuffed dumplings, noo-
dles; pastries and bakery products based on flour; des-
serts based on flour and chocolate; bread; honey, bee 
glue for human consumption, propolis for food purpos-
es; condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spic-
es, sauces (condiments), tomato sauce; yeast, baking 
powder; flour, semolina, starch for food; sugar, cube 
sugar, powdered sugar; tea, iced tea; confectionery, 
chocolate, biscuits, crackers, wafers; chewing gums; 
Ice-cream, edible ices; salt; cereal-based snack food, 
popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals, 
processed wheat for human consumption, crushed bar-
ley for human consumption, processed oats for human 
consumption, processed rye for human consumption, 
rice; molasses for food 

الــكاكاو؛  أو  القهــوة  اساســها  التــي  المشــروبات  الــكاكاو؛  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 
ــر  ــز؛ العســل، الغــراء النحــل لالســتهالك البشــري، العكب والشــوكوالتة؛ خب
ــال )منكهــات(، بهــارات،  ــة، فاني ــواد الغذائي ــل للم ــام؛ التواب ــات الطع لغاي
الصلصــات )التوابــل(، صلصــة الطماطــم. الخميــرة، مســحوق الخبيــز؛ طحيــن، 
ســميد، نشــا للطعــام؛ الســكر، مكعبــات الســكر، الســكر المســحوق؛ الشــاي، 
ــات، الشــوكوالته، البســكويت، البســكويت الهــش،  ــج؛ الحلوي الشــاي المثل
البســكويت علــى شــكل رقائــق )ويفــر(؛ علكــة المضــغ؛ بوظــة )أيســكريم(، 
مثلجــات صالحــة لــأكل؛ الملــح؛ األغذيــة الخفيفــة اساســها الحبــوب، 
الفشــار أو البوشــار، مســحوق الشــوفان، رقائــق الــذرة، حبــوب اإلفطــار، القمــح 
المجهــز لالســتهالك البشــري، الشــعير المســحوق لالســتهالك البشــري، 
المجهــزة  الجــاودار  حبــوب  البشــري،  لالســتهالك  المجهــز  الشــوفان 

ــام  ــل الطع ــس الج ــري، األرز؛ دب ــتهالك البش لالس
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( 28 )

Date :04/12/2019 التاريخ : 2019/12/04

Trademark No.:37281 العالمة التجارية رقم :  37281

Class: 35 في الصنف :   35

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

ــت  ــا تيجاري ــدا بازارالم ــرى جي ــت اورونلي ــي اي ــت ف ــم :  دي اي بإس
ــيركيتى  ــم ش انوني

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

العنــوان :  ديكيليتــاش ماهاليســي، اوزينجــى ســوكاك، نــو:8،  
بشــكتاش، اســطنبول / تركيــا  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising, marketing and public relations; organi-
zation of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; design of advertising materials; 
provision of an online marketplace for buyers and sell-
ers of goods and services; office functions; secretarial 
services; arranging newspaper subscriptions for others; 
compilation of statistics; rental of office machines; sys-
temization of information into computer databases; tele-
phone answering for unavailable subscribers; business 
management, business administration and business con-
sultancy; accounting; commercial consultancy services; 
personnel recruitment, personnel placement, employ-
ment agencies, import-export agencies; temporary per-
sonnel placement services; auctioneering; the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of goods, 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods, such services may be provided by retail 
stores, wholesale outlets, by means of electronic media 
or through mail order catalogues 

دعايــة وإعــالن، التســويق و العالقــات العامــة؛ تنظيــم المعــارض والمعارض 
ــر  ــة؛ توفي ــواد اإلعالني ــم الم ــة؛ تصمي ــة أو إعالني ــات تجاري ــة لغاي التجاري
ســوق مباشــرة عبــر اإلنترنــت للمشــترين والبائعيــن للســلع والخدمــات؛ 
ــي  ــم اإلشــتراك ف ــات الســكرتارية؛ تنظي ــي؛ خدم ــل النشــاط المكتب تفعي
الصحــف لآلخريــن؛ تجميــع البيانــات اإلحصائيــة؛ تأجيــر اآلالت والمعــدات 
ــى  ــرد عل ــر؛ ال ــات الكمبيوت ــد بيان ــي قواع ــات ف ــم المعلوم ــة؛ تنظي المكتبي
الهاتــف للمشــتركين غيــر الموجوديــن؛ إدارة األعمــال؛ توجيــه األعمــال 
واستشــارات األعمــال؛ محاســبة؛ خدمــات االستشــارات التجاريــة؛ توظيــف 
االســتيراد  التوظيــف؛ وكاالت  األفــراد؛ وكاالت  إيجــاد وظائــف  األفــراد؛ 
والتصديــر؛ خدمــات توظيــف الموظفيــن المؤقتيــن؛ البيــع بالمــزاد العلنــي؛ 
خدمــات تجميــع تشــكيلة واســعة مــن البضائــع لصالــح الغيــر وذلــك 
ــد  ــع وق ــك البضائ ــراء تل ــح وش ــكل مري ــة بش ــن معاين ــن م ــن الزبائ لتمكي
ــة أو أســواق  ــع بالتجزئ ــر البي ــن خــالل متاج ــات م ــل هــذه الخدم ــدم مث تق
البيــع بالجملــة أو بواســطة األوســاط اإللكترونيــة أو كتالوجــات الطلــب عبــر 

ــد المباشــر  البري

( 29 )

Date :18/12/2019 التاريخ : 2019/12/18

Trademark No.:37380 العالمة التجارية رقم :  37380
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Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: ZAMZAM AGRUCULTURAL 
MARKETING COMPANY

بإسم :  شركة زمزم للتسويق الزراعي

Applicant Address :ZAMZAM AGRUCULTURAL 
MARKETING COMPANY/ ALNASARIYA NABLUS 
-TEL 0599799596   

العنــوان :  شــركة زمــزم للتســويق الزراعي/النصاريــه - نابلــس - 
    0599799596  : جــوال 

Applicant for Correspondence:  ZAMZAM 
AGRUCULTURAL MARKETING COMPANY/ 
ALNASARIYA NABLUS -TEL 0599799596

 - الزراعي/النصاريــه  للتســويق  زمــزم  : شــركة  التبليــغ   عنــوان 
0599799596  : جــوال   - نابلــس 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

DATES التمور

( 30 )

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

Trademark No.:37398 العالمة التجارية رقم :  37398

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Imtenan Health Shop for Healthy and 
Functional Foods 

بإسم :  شركة إمتنان هيلث شوب لأغذية الصحية والوظيفية 

Applicant Address :13 Doctor Mohamed Kamel 
Hussien Street,New Nozha,Cairo, Egypt                   

النزهــة  كامــل حســين،  الدكتــور محمــد  13 شــارع    : العنــوان 
مصــر                      القاهــرة،  الجديــدة، 

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Honey, spices and flavourings, tea and herbs used as tea 
or with tea or tea substitutes. 

ــتعمل  ــي تس ــاب الت ــاي واألعش ــارات، الش ــل والبه ــل، التواب العس
ــل للشــاي  ــع الشــاي أو بدائ كالشــاي أو م
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( 31 )

Date :02/01/2020 التاريخ : 2020/01/02

Trademark No.:37512 العالمة التجارية رقم :  37512

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: .Nofal Wshorakah Leltejarah 
Waltasweeq Co

بإسم :  شركة نوفل وشركاه للتجارة والتسويق ع ع 

Applicant Address :.Nofal Wshorakah Leltejarah 
Waltasweeq Co/ Nofal Mall Complex , Main Street- 
Dair Sharaf- Nablus- Palestine / tel: 09-2535353   

العنــوان :  شــركة نوفــل وشــركاه للتجــارة والتســويق ع ع /مجمــع 
نوفــل مــول- الشــارع الرئيســي - ديــر شــرف- نابلــس- فلســطين/ 

هاتــف: 2535353-09    

Applicant for Correspondence:  .Nofal Wshorakah 
Leltejarah Waltasweeq Co/ Nofal Mall Complex , Main 
Street- Dair Sharaf- Nablus- Palestine / tel: 09-2535353

ــويق ع ع  ــارة والتس ــركاه للتج ــل وش ــركة نوف ــغ  : ش ــوان التبلي عن
ــس- /  ــرف- نابل ــر ش ــي - دي ــارع الرئيس ــول- الش ــل م ــع نوف /مجم

2535353-09 هاتــف: 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

مســتحضرات تبييــض االقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل فــي غســل 
ــي  ــل وجل ــف وصق ــف تنظي ــتحضرات تنظي ــس , مس ــي المالب وك
ــة , مســتحضرات تجميــل,  ــون عطــور وزيــوت عطري وكشــط , صاب

غســول )لوشــن( للشــعر , منظفــات أســنان.  

( 32 )

Date :14/01/2020 التاريخ : 2020/01/14

Trademark No.:37535 العالمة التجارية رقم :  37535

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name:  SPIDER FOODSTUFF TRADING 
CO.  

بإســم :  شــركة ســبايدر لتجــارة المــواد الغذائيــة المســاهمة 
لخصوصيــة  ا
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Applicant Address : SPIDER FOODSTUFF TRADING 
CO. / Salfit / Industrial Area / Khirbet Qais Street  
Mobile : 0599439156    

ــاهمة  ــة المس ــواد الغذائي ــارة الم ــبايدر لتج ــركة س ــوان :  ش العن
الخصوصيــة / ســلفيت / المنطقــة الصناعيــة / شــارع خربــة قيــس  

جــوال :  0599439156       

Applicant for Correspondence:   SPIDER FOODSTUFF 
TRADING CO. / Salfit / Industrial Area / Khirbet Qais 
Street  Mobile : 0599439156 

الغذائيــة  المــواد  لتجــارة  ســبايدر  شــركة   : التبليــغ   عنــوان 
ــة / شــارع  ــة الصناعي ــة / ســلفيت / المنطق المســاهمة الخصوصي

   0599439156   : خربــة قيــس  جــوال 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

mineral and aerated waters and other non-alcoholic 
drinks

المياه المعدنية والغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية 

( 33 )

Date :20/01/2020 التاريخ : 2020/01/20

Trademark No.:37568 العالمة التجارية رقم :  37568

Class: 29 في الصنف :   29

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

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

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

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

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

042433012 هاتــف:  حيفــا/  شــارع 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

زيــت عظــام معــد لــأكل ،زيــت جــوز الهنــد ، زيــت لفــت للطعــام ، 
زيــت ذرة ، زيــوت صالحــة لــأكل ، زيــت الكتــان ألغــراض الطهــو ، 
زيــت بــذر الكتــان ألغــراض الطهــو ، زيــت الــذرة الصفــراء   ، زيــت 
زيتــون للطعــام ، زيــت لــب النخــل للطعــام ، زيــت نخيــل للطعــام ، 
زيــت لفــت للطعــام ، زيــت سمســم ، زيــت عبــاد الشــمس للطعــام .

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 

والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة
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( 34 )

Date :22/01/2020 التاريخ : 2020/01/22

Trademark No.:37614 العالمة التجارية رقم :  37614

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name:  Nava Dairy Company  بإسم :  شركة نافا لألبان مساهمة خصوصية

Applicant Address : Nava Dairy Company / Qalqilya 
Al-Wad Street /JAWWAL: 0599260380   

العنــوان :  شــركة نافــا لألبــان مســاهمة خصوصيــة / قلقيليــة 
شــارع الــواد/ جــوال: 0599260380    

Applicant for Correspondence:   Nava Dairy Company / 
Qalqilya Al-Wad Street /JAWWAL: 0599260380

 / لألبــان مســاهمة خصوصيــة  نافــا  : شــركة  التبليــغ   عنــوان 
0599260380 جــوال:  الــواد/  شــارع  قلقيليــة 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Milk and dairy products الحليب ومنتجات األلبان 

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

( 35 )

Date :27/01/2020 التاريخ : 2020/01/27

Trademark No.:37642 العالمة التجارية رقم :  37642

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Food Spark Company For The 
Manufacture And Trade Of Food

ــة  ــواد الغذائي ــة وتجــارة الم ــوود ســبارك لصناع بإســم :  شــركة ف
عاديــة عامــة

Applicant Address :Hebron Namira Habil Winds         العنوان :  الخليل نمرة حبايل رياح

Applicant for Correspondence:  Lawyer Hussien 
Zahaika-Ramallah-Al isra building 5 th floor-jawal 
0598566392

عنــوان التبليــغ  : المحامــي حســين زحايكــة رام اللــه عمــارة اإلســراء 
ط 5 جــوال 0598566392 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Flour-milling products, Foods (Farinaceous, Cereal 
preparations, Spices, Seasonings, Farinaceous food 
pastes, Snack food (Cereal-based-)

ــارات  ــوب ، به ــتحضرات الحب ــوية ،مس ــة نش ــن الدقيق،أغذي ــات طح منتج
ــوب ،  ــها الحب ــة اساس ــات خفيف ــوية ، وجب ــة نش ــن اغذي ــل ، معاجي ، تواب

ــه ، ــام ، معكرون ــس للطع ــميد ، دب ــوب( ، س ــات حب رقائق)منتج
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Chips [cereal products], Semolina, Molasses for food, 
Pasta, Bean meal, Honey, Bee glue*, Garden herbs, 
preserved [seasonings], Cake powder, Cakes (Flavor-
ings [flavourings], other than essential oils, Chocolate, 
Cinnamon [spice], Cloves [spice], Cocoa, Coffee, Cof-
fee (Unroasted), Coffee flavorings [flavourings], Con-
fectionery, Cooking salt, Curry [spice], Corn (Pop), 
Crackers, Custard, Dressings for salad, Edible ices, 
Flakes (Oat), Flaxseed for human consumption, Flour, 
Aniseed, Aromatic preparations for food, Beverages 
(Flavorings [flavourings], other than essential oils, for), 
Bread, Vinegar, Yeast, Wheat flour, Turmeric for food, 
Tea, Vanilla [flavoring] [flavouring, Rusks, Sugar, Sal-
ad (Dressings for), Saffron [seasoning], Rice, Vermicel-
li (Ribbon-), Peppers [seasonings], Nutmegs, Ginger, 
Macaroni, Maize, milled, Flakes (Maize), Essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils

دقيــق البقــول ، عســل نحــل ، شــمع نحــل ، أعشــاب بســاتين محفوظــة 
ــش  ــار( ، كب ــه )به ــوكوالته ، قرف ــك ، ش ــات للكي ــك ، منكه ــحوق كي ، مس
ــر محمصــة ،منكهــات للقهــوة ،  قرنفــل )بهــار( ، كاكاو ، قهــوة ،قهــوة غي
حلويــات ، ملــح ، كــري  )بهــار( ، بوشــار )حــب الــذرة( ، بســكويت ، كســترد 
ــان ،  ــذور كت ــق شــوفان ، ب ــأكل ،رقائ ــل ســلطة ، منتجــات صالحــة ل ، تواب
ــة للطعــام ، منكهــات للمشــروبات  ــق ، يانســون ، مســتحضرات عطري دقي
بخــالف الزيــوت العطريــة ، خبــز ، خــل ، خميــره ، طحيــن قمــح ، كركــم 
للطعــام ، شــاي ، فانيــال منكهــة ، قرشــله ، ســكر ،توابــل ســلطه ، زعفــران 
،أرز ، شــعيرية رقيقــه ،فلفــل توابــل ،جــوزة الطيــب، زنجبيــل  )توابــل( 
ــه ، اقــراص ســكريه  ــات الصــودا الغــراض الطهــو، معكرون )بهــار( ،بيكربون
ــدا  ــة ع ــواد الغذائي ــات للم ــق ذره ، خالص ــه ، رقائ ــات( ، ذره مطحون )حلوي

ــة  . ــوت العطري ــات االيثريــة والزي الخالص

( 36 )

Date :29/01/2020 التاريخ : 2020/01/29

Trademark No.:37647 العالمة التجارية رقم :  37647

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: AL Layth Development Company بإسم :  شركة الليث لالنماء 

Applicant Address :jenin- romana        العنوان :  جنين - رمانة

Applicant for Correspondence:  adv: shaher abu alwafa/ 
interior roudabout- jenin/ jawwal: 0599116523

عنــوان التبليــغ  : المحامــي شــاهر ابــو الوفــا/ جنيــن - دوار الداخليــة  
جوال : 0599116523

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

rice ارز 

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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( 37 )

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Abrasive cloth ,Abrasive paper, Abrasives*,Adhe-
sives for affixing false hair, Adhesives for cosmetic 
purposesAfter-shave lotion , Air (canned pressurized 
-) for cleaning and dusting purposes,Alkali (Volatile-) 
[ammonia] [detergent] Almond milk for cosmetic pur-
poses, Almond oil, Almond soap, Alum stones [anti-
septic], Amber [perfume] Ammonia [volatile alkali] 
[detergent], Antiperspirant soap, Antiperspirants [toi-
letries], Antistatic preparations for household purpos-
es, Aromatics [essential oils], Ash (Volcanic — ) for 
cleaning , Astringents for cosmetic purposes Badian 
essence, Bark (Quillaia —) for washing, Bath salts, 
not for medical purposes Baths (Cosmetic preparations 
for—) , Beard dyes, Beauty masks , Bergamot oil , Bev-
erages (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 freshen-
ing sprays, Brightening chemicals (Color-[colour—] 
—)for house-, hold purposes [laundry],Cake flavour-
ings [essential oils],Cakes of toilet soap Canned pres-
surized air for cleaning and dusting purposes, Carbides 
of metal [abrasives] Cedarwood (Essential oils of—), 
Chalk (Cleaning—) Citron (Essential oils of—) ,Clean-
ing chalk, Cleaning dentures (Preparations for—), 
Cleaning preparations Cleaning waste pipes (Prepara-
tions for-), Cleansing milk for toilet purposes, Cloths 
impregnated with a detergent for cleaning, Cobblers’ 
wax,Colorants for toilet purposes, 

قمــاش ســحج )ســنفرة( ورق ســحج )ســنفرة( مــواد ســحج )ســنفرة( الواصــق 
لتثبيــت الشــعر المســتعار الواصــق لغايــات التجميــل غســول الوشــن( 
ــة  ــادة قلوي ــار م ــة الغب ــف وإزال ــوط للتنظي ــواء مضغ ــة ه ــد الحالق ــا بع لم
ــوز  ــت الل ــراض زي ــوز ألغ ــب الل ــل حلي ــف[ التجمي ــا[ ]منظ ــرة ]أموني متطاي
ــة  ــادة قلوي ــا لم ــان ]عطــر[ أموني ــوز حجــر الشــبة مطهــر[ کهرم ــون الل صاب
متطايــرة منظــف[ صابــون مضــاد للعــرق مضــادات للعــرق )مــواد تواليــت( 
مســتحضرات مضــادة للشــواش للغايــات المنزليــة عطــور أزيــوت عطريــة[ 
عطــر  التجميــل،  ألغــراض  لالوعيــة  قابضــات  للتنظيــف  بركانــي  رمــاد 
ــة  ــات طبي ــت لغاي ــتحمام ليس ــالح إس ــيل أم ــة للغس ــاء الكالج ــان الح بادي
مســتحضرات تجميليــة لإلســتحمام أصبــاغ اللحــي أقنعــة تجميليــة زيــت 
ازيــوت عطريــة[ مســتحضرات قصــر  للمشــروبات  البرغمــوت منكهــات 
الجلــد المدبــوغ مســتحضرات قصــر لمزيــالت ألــوان لغايــات التجميــل 
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 
ــة[  ــوت عطري ــك ازي ــات للكع ــارو منكه ــيل[ الغب ــة اللغس ــات المنزلي للغاي
قطــع مــن صابــون الزينــة هــواء معلــب مضغــوط لغايــات التنظيــف ونفــض 
كربيــدات المعــادن )مــواد ســحج لســنفرة( زيــوت عطريــة مــن خشــب األرز ، 
طباشــير تنظيــف زيــوت عطريــة مــن الكبــاد طباشــير تنظيف مســتحضرات 
التنظيــف أطقــم األســنان مســتحضرات تنظيــف مســتحضرات التنظيــف 
ــربة  ــاش مش ــع قم ــت قط ــات التوالي ــف لغاي ــب منظ ــرف حلي ــب الص أنابي
بمنظفــات للتنظيــف شــمع اإلســكافي ملونــات لغايــات الزينــة كيماويــات 
لتنصيــع األلــوان لغايــات منزليــة )غســيل وكــي[ مســتحضرات إزالــة 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 

ــم األســنان ــات أســنان ملمعــات أطق جــل لتبييــض منظف
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Color-brightening chemicals for household purposes 
[laundry], Color-removing preparations, Colour-bright-
ening chemicals for household purposes [laundry], 
Colour-removing preparations, Corundum [abrasive], 
Cosmetic kits Cosmetic preparations for slimming 
purposes, Cosmetics, Cosmetics for animals, Cotton 
sticks for cosmetic purposes Cotton wool for cosmetic 
purposes, Creams (Cosmetic—), Creams (Skin whit-
ening—), Creams for leather,  Degreasers other than 
for use in manufacturing processes, Dental bleaching 
gels, Dentifrices, Denture polishes, Dentures ( Prepa-
rations for cleaning—), Deodorant soap, Deodorants 
for personal use, Depilatories, Depilatory preparations.
Detergents other than for use in manufacturing oper-
ations and for medical purposes, Diamantine [abra-
sive] Disinfectant soap, Drains preparations (Clearing 
blocked—), Dry-cleaning preparations, Dyes (Cosmet-
ic—), 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 (Cosmet-
ic preparations for—), Eyelashes (False—) Fabric 
softeners for laundry use, False eyelashes, False hair 
(Adhesives for affixing-), False nails, Flavorings for 
beverages [essential oils], Flavourings for beverages 
[essential oils], Flavourings for cakes [essential oils], 
Floor wax Floor wax removers [scouring preparations], 
Floors (Non-slipping liquids for-), Floors (Non-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-), Incense, Ionone [perfum-
ery], 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, Lavender water, 
Leather (Creams for -), Leather bleaching prepara-
tions, Leather preservatives [polishes] Leaves of plants 
(Preparations to make shiny the-), Lemon (Essential 
oils of-). Linen (Sachets for perfuming -) Lipsticks, 
Liquids for floors (Non-slipping-), Lotions (Tissues 
impregnated with cosmetic—), Lotions for cosmetic 
purposes, Make-up,,

مســتحضرات تنظيــف أطقــم األســنان صابــون إلزالــة الروائــح الكريهــة 
شــعر  مزيــالت  الشــخصي  لإلســتخدام  الكريهــة  الروائــح  مزيــالت 
ــات  ــي العملي ــتخدمة ف ــالف المس ــات بخ ــعر منظف ــة الش ــتحضرات إزال مس
ــون  ــنفرة([ صاب ــحج )س ــادة س ــن لم ــة، ديامانتي ــات طبي ــة ولغاي التصنيعي
مطهــر مســتحضرات التنظيــف المصــارف المغلقــة مســتحضرات التنظيــف 
ــاش  ــنفرة( قم ــحج )س ــحوق س ــا مس ــاء الكولوني ــة م ــاغ تجميلي ــاف أصب الج
عطريــة  زيــوت  اثيريــة  )ســنفرة( خالصــات  ســحج  ورق  )ســنفرة(  ســحج 
إعطــورا مســتحضرات  زهــور  أثيريــة خالصــات  زيــوت  أثيريــة  خالصــات 
ــوش المســتعارة  ــت الرم ــالم الحواجــب الواصــق لتثبي ــل الحواجــب أق تجمي
لأقمشــة  ملينــات  مســتعارة.  رمــوش  للرمــوش  تجميــل  مســتحضرات 
تســتخدم فــي الغســيل والكــي رمــوش مســتعارة الواصــق لتثبيــت الشــعر 
المســتعار اظافــر مســتعارة منكهــات للمشــروبات أزيــوت عطريــة[ منكهــات 
شــمع  عطريــة[  لزيــوت  للكعــك  منكهــات  عطريــة[  ازيــوت  للمشــروبات 
األرضيــات | مزيــالت شــمع األرضيــات مســتحضرات جلــي[ اســوائل غيــر 
إنزالقيــة لأرضيــات شــمع غيــر إنزالقــي لالرضيــات عناصــر أساســية العطــور 
مســتحضرات  األقــدام  لتعــرق  إعطــورا صابــون  زهــور  الزهــور خالصــات 
تبخيــر اعطــورا مســتحضرات تلميــع زيــت الغلتيريــة، االســنان جــل تبييــض 
ــيل  ــع للغس ــنفرة( ملم ــاج )للس ــنفرة( ورق زج ــاج )للس ــاش زج ــول قم جيراني
والكــي، التجميــل مــواد دهنيــة ألغــراض مســتحضرات جلــخ ملونــات للشــعر 
أصباغ للشــعر غســوالت )لوشــن( للشــعر رذاذ )ســبراي( للشــعر مســتحضرات 
ــن الغــراض  ــل بيروكســيد الهيدروجي ــن ، لتجمي ــد الشــعر هليوتروبي تجعي
هيبوكلوريــد البوتاســيوم بخــور أيونــون عطــر[ زيــت الياســمين مــاء جافيــل 
هــالم االغــراض التجميــل أحمــر لصقــل الجواهــر | اعــواد بخــور | أطقــم 
تجميــل ،مســتحضرات إزالــة الالكيــه قاصــر للغســيل والكــي | نيلــة للغســيل 
)الصبغــة الزرقــاء(، ملمــع للغســيل والكــي مســتحضرات للغســيل والكــي 
ــت  ــيل زي ــمع الغس ــيل ش ــا الغس ــي انش ــيل والك ــع الغس ــتحضرات نق مس
ــد  ــوغ مســتحضرات قصــر الجل ــد المدب ــاء الخزامــى كريمــات للجل الخزامــى م
المدبــوغ مــواد حافظــة للجلــد المدبــوغ للمعــات( ، مســتحضرات لتلميــع 
ــات،  ــرة للبياض ــاس معط ــون اكي ــن الليم ــة م ــوت عطري ــات، الزي اوراق النبات
مشــربة  ورقيــة  مناديــل  لالرضيــات،  الانزالقيــة  ســوائل  الشــفاه،   طــالء 
بغســوالت الوشــن( تجميليــة،  غســوالت )لوشــن( ألغــراض التجميــل،  مكيــاج 
مســاحيق مكيــاج مســتحضرات مكيــاج مســتحضرات إزالــة المكيــاج مســكرة 
أقنعــة تجميليــة صابــون طبــي حليــب منظــف لغايــات الزينــة خالصــة 
ــة العطــور | شــمع للشــوارب غســوالت  ــاع لصناع ــا نعن ــت عطري ــاع لزي النعن
للفــم ليســت لغايــات طبيــة مســك الصناعــة العطــور[ شــمع للشــوارب 
ــر مســتعارة  ــر أظاف ــر طــالء أظاف ــع أظاف ــر ملم ــة باألظاف مســتحضرات العناي
مبطــالت تجعيــد الشــعر الدائــم ســوائل مانعــة لأنــزالق علــى البــالط شــموع 
مانعــة لالنــزالق علــى البــالط إلزالــة الدهــون زيــت التربنتيــن زيــوت لغايــات 
التنظيــف | زيــوت لغايــات التجميــل زيــوت للعطــور والروائــح الزينــة زيــوت 
ــة  ــة الدهــان شــمع لالرضيــات الخشــبية المزخرف ألغــراض مســتحضرات إزال
ــور ــب عط ــالم الحواج ــة أق ــالم تجميلي ــة أق ــواس الحالق ــحذ أم ــن لش معاجي

عطــور مبطــالت تجعيــد الشــعر الدائــم هــالم ألغــراض التجميــل شــامبو 
لأثــاث  ملمــع  النبــات  ورق  لتلميــع  مســتحضرات  األليفــة  للحيوانــات 
صقــل  ورق  صقــل  كريمــات   | األســنان  أطقــم  ملمعــات  واألرضيــات 
مســتحضرات صقــل | أحمــر صقــل حجــارة صقــل شــمع صقــل | مراهــم 
ألغــراض التجميــل مزيجــات مــن أوراق الــورد المجففــة المعطــرة لروائــح 

طيبــة[ مســاحيق مكيــاج مــواد حافظــة للجلــد المدبــوغ ملعمــات  حجــر 

الخفــاف الحــاء الكالجــة للغســيل معاجيــن لشــحذ أمــواس الحالقــة
ــورد أحمــر  ــي[ زيــت ال ــات لمســتحضرات جل مزيــالت شــمع األرضي
معطــرة  أكيــاس  الصــدأ  إزالــة  مســتحضرات  الجواهــر  لصقــل 
للبياضــات ســفرول قمــاش ســحج )ســنفرة( ورق ســحج )للســنفرة( 
مســتحضرات إلزالــة القشــور للغايــات المنزليــة مــاء معطــر خشــب 

ــة ــات األليف ــل شــامبو ، شــامبو للحيوان ــي محالي معطــر جل
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 Make-up powder, Make-up preparations Make-up remov-
ing preparations, Mascara, Masks (Beauty—), Medicated 
soap, Milk (Cleansing —)for toilet purposes, Mint essence 
[essential oil], Mint for perfumery, Moustache wax, Mouth 
washes, not for medical purposes Musk [perfumery], Mus-
tache wax, Nail care preparations Nail polish, Nail var-
nish, Nails (False—) Neutralizers for permanent waving, 
Non-slipping liquids for floors, Non-slipping wax for floors 
Oil of turpentine for degreasing, Oils for cleaning purposes, 
Oils for cosmetic purposes, Oils for perfumes and scents, 
Oils for toilet purposes, Paint stripping preparations, Par-
quet floor wax, Pastes for razor strops, Pencils (Cosmet-
ic-), Pencils (Eyebrow-), Perfumery, Perfumes, Permanent 
waving (Neutralizers for-), Petroleum jelly for cosmetic 
purposes, Pets (Shampoos for-), Plants (Preparations to 
make shiny the leaves of-), Polish for furniture and floor-
ing Polishes (Denture-), Polishing creams, Polishing paper, 
Polishing preparations, Polishing rouge, Polishing stones 
Polishing wax, Pomades for cosmetic purposes, Potpourris 
[fragrances], Powder (Make-up-), Preservatives for leather 
[polishes]. Pumice stone, Quillaia bark for washing, Ra-
zor strops (Pastes for-), Removers (Floor wax-) [scouring 
preparations] Rose oil, Rouge (Jewellers’—), Rust remov-
ing preparations, Sachets for perfuming linen, Safrol, Sand-
cloth Sandpaper, Scale removing preparations for household 
purposes, Scented water, Scented wood, Scouring solutions 
Shampoos, Shampoos for pets, Sharpening preparations, 
Shaving preparations, Shaving soap Shaving stones, anti-
septic, 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 (Deodorant—), Soap (Disinfectant-), Soap 
for brightening textile, Soap for foot perspiration Soda 
(Bleaching—), Soda lye, Softeners (Fabric-) for laundry 
use, Sprays (Breath freshening-) Stain removers, Starch for 
laundry purposes, Starch glaze for Laundry purposes, Sun-
screen preparations Sun-tanning preparations [cosmetics], 
Swabs [toiletries], Tailors› wax, Talcum powder, for toilet 
use Terpenes [essential oils] ,Tissues impregnated with cos-
metic lotions, Toilet water, Toiletries, Transfers (Decorative 
—)for cosmetic purposes Tripoli stone for polishing, Tur-
pentine, for degreasing, Varnish (Nail—), Varnish-removing 
preparations Volatile alkali [ammonia] [detergent], Volcanic 
ash for cleaning, Wallpaper cleaning preparations Wash-
ing 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, Wind-
screen cleaning liquids, Windshield cleaning liquids.

ــة  ــون حالق ــة صاب ــتحضرات حالق ــحذ( مس ــن )ش ــتحضرات س مس
حجــارة حالقــة مطهــرة مســتحضرات تلميــع ملمعات( مســتحضرات 
لتلميــع ورق النباتــات كريمــات لأحذيــة ملمعــات لأحذيــة شــمع 
لأحذيــة شــمع الحذائيــن كربيــد الســليكون مــادة ســحج )ســنفرة( 
ــة بالبشــرة البشــرة كريمــات تبيــض  مســتحضرات تجميــل للعناي
ــم  ــف مســتحضرات تنعي ــراض التنحي ــل االغ مســتحضرات تجمي
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 
ــا  ــع انش ــالت البق ــم ، مزي ــة الف ــاش رائح ــيل رذاذات إلنع ــتخدم للغس تس
ــة  ــتحضرات الوقاي ــي مس ــيل والك ــوي للغس ــع نش ــي ، ملم ــيل والك اللغس
للشــمس  بالتعــرض  البشــرة  اإلســمرار  مســتحضرات  الشــمس  مــن 
لمســتحضرات تجميــل[ أعــواد قطــن لمــواد تواليــت( شــمع الخياطيــن 
مســحوق التالــك للزينــة تربينــات إزيــوت عطريــة[  مناديــل ورقيــة مشــربة 
ــل  ــراض التجمي ــت ألغ ــواد توالي ــا م ــة كولوني ــن( تجميلي ــوالت الوش بغس
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 الجــدران مســتحضرات 
غســيال صــودا الغســيل للتنظيــف مســتحضرات التنظيــف أنابيــب الصــرف 
ــة الشــعر شــمع  ــد الشــعر شــمع اإلســكافي شــمع ازال مســتحضرات تجعي
الغســيل شــمع للشــوارب شــمع األرضيــات الخشــبية المزخرفــة شــمع صقــل 

ــوغ ــد المدب ــات شــمع للجل ــر إنزالفــي لالرضي شــمع الخياطيــن شــمع غي
كريمــات لتبييــض البشــرة مســحوق طباشــير نقــي للتجميــل ســوائل 

لتنظيــف زجــاج الســيارات | ســوائل لتنظيــف زجــاج الســيارات
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( 38 )

Date :12/02/2020 التاريخ : 2020/02/12

Trademark No.:37735 العالمة التجارية رقم :  37735

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: JELANCO FOR TRADE & 
I N D U S T RY

المســاهمة  والصناعــة  للتجــارة  جيالنكــو  شــركة    : بإســم 
المحــدودة الخصوصيــة 

Applicant Address :JELANCO FOR TRADE & 
INDUSTRY/ Namera, Al-Rama, Hebron,  Palestine 
P.O. Box 176 

ــر حــرم  ــرة, بئ ــة / نم ــوان :  شــركة جيالنكــو للتجــارة والصناع العن
ــة, فلســطين ص ب 176  ــة الغربي ــل, الضف ــزون , الخلي ــة, قي الرام

ــطين  ص ب 176    ــة, فلس ــة الغربي ــل, الضف ــة, الخلي ــرة, الرام نم

Applicant for Correspondence:  JELANCO FOR 
TRADE & INDUSTRY/ Namera, Al-Rama, Hebron,  
Palestine P.O. Box 176

عنــوان التبليــغ  : شــركة جيالنكــو للتجــارة والصناعــة / نمــرة, بئــر 
حــرم الرامــة, قيــزون , الخليــل, الضفــة الغربيــة,  ص ب 176

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Door locks ,handles , cylinders and accessories زرافيل و سكاكر و ايدي ابواب
اشــتراطات خاصــة:ان تســجيل هــذه العالمــة ال يعطــي اصحابهــا 
حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبــارات والرســومات  

الوصفيــة واألرقــام ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العالمــة

( 39 )

Date :23/02/2020 التاريخ : 2020/02/23

Trademark No.:37836 العالمة التجارية رقم :  37836

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
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising; business management; business adminis-
tration; office functions; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely, bleach-
ing and cleaning preparations, detergents other than 
for use in manufacturing operations and for medical  
purposes, laundry bleach, fabric softeners for laundry 
use, stain removers, dishwasher detergents, perfumery, 
non-medicated cosmetics, fragrances, deodorants for 
personal use and animals, soaps, 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, un-
worked or semi-worked leather and animal skins, imi-
tations of leather, stout leather, leather used for linings, 
goods made of leather, imitations of leather or other 
materials, designed for carrying items, bags, wallets, 
boxes and trunks made of leather or stout leather, key 
cases, trunks [luggage], suitcases, umbrellas, parasols, 
sun umbrellas, walking sticks, whips, harness, saddlery, 
stirrups, straps of leather (saddlery), clothing, namely,  
trousers, jackets, overcoats, coats, skirts, suits, jerseys, 
waistcoats, shirts, ready-made leather linings (parts of 
clothing), T-shirts, sweatshirts, dresses, bermuda shorts, 
shorts, pajamas, pullovers, jeans, tracksuits, rainwear, 
beachwear, bathing suits, swimming suits, clothing for 
sports (for exclusive use for sports), clothing for babies, 
namely, shirts, pants, coats, dresses, underclothing, 
namely, boxer shorts, brassieres, briefs, pants, socks; 
footwear, namely shoes excluding orthopedic shoes, 
sandals, waterproof boots, walking boots, booties, 
sporting shoes, slippers, shoe parts, namely heelpieces, 
insoles for footwear, footwear uppers, headgear, name-
ly caps, skull caps, sports caps, hats, berets, gloves 
(clothing), stockings, belts (clothing), camisoles, sa-
rongs, scarves, neck scarves, shawls, collars,  neckties, 
ties, suspender belts, enabling customers to convenient-
ly 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 

النشــاط  وتفعيــل  األعمــال  وتوجيــه  وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات 
ــر  ــح الغي ــع لصال ــن البضائ ــع تشــكيلة واســعة م ــات تجمي ــي؛ خدم المكتب
غيــر  والمنظفــات  والتنظيــف  التبييــض  مســتحضرات  بهــا  والمعنــى 
ــيل  ــض الغس ــة ومبي ــراض طبي ــع وألغ ــات التصني ــي عملي ــتخدمة ف المس
ومــواد تلطيــف المالبــس الســتخدام الغســيل ومزيــالت البقــع ومنظفــات 
غســالة الصحــون و العطــور ومســتحضرات التجميــل غيــر طيبــة و عبيــر 
ــات  ــخصي والحيوان ــتخدام الش ــة لالس ــح الكريه ــالت الروائ ــور و مزي العط
والصابــون ومســتحضرات العنايــة باألســنان ومعاجيــن األســنان ومــواد 
تلميــع األســنان ومســتحضرات تبييــض األســنان وغســول الفــم ليــس 
ــرة و ورق زجــاج  ــة والمســتحضرات الكشــط و قمــاش صنف ــراض الطبي لأغ
للجلــود  تلميــع  ومســتحضرات  الكاشــطة  والمعاجيــن  الخفــاف  وحجــر 
والفينيــل والمعــادن والخشــب وملمعــات وكريمــات للجلــود والفينيــل 
والمعــادن والخشــب والشــمع لتلميــع والجلــود والجلــود الحيوانيــة غيــر 
ــوى  ــميك المق ــود الس ــد والجل ــد الجل ــغولة وتقلي ــبه المش ــغولة أو ش المش
والجلــود المســتخدمة فــي البطانــات والبضائــع المصنوعــة مــن الجلــد 
ومحافــظ  حقائــب  و  لحمــل  مصممــة  أخــرى  مــواد  أو  الجلــد  تقليــد  أو 
وصناديــق وحقائــب جلديــة مصنوعــة مــن الجلــد و حقائــب المفاتيــح 
وصناديــق )األمتعــة( وحقائــب الســفر والمظــالت والشماســي و المظــالت 
الشمســية وعصــي المشــي والســياط وأطقــم تســخير الحصــان والســروج 
ومداســات ركــوب الســروج واألحزمــة جلديــة )ســروج( والمالبــس والمعنــى 
ــر  ــة والمعاطــف والتناني ــات والمعاطــف الخارجي ــات وجاكيت بهــا البنطلون
والبــدالت والبلــوزات جيرســي والصدريــات والقمصــان وبطانــة المالبــس 
الجلديــة الجاهــزة )أجــزاء مــن المالبــس( والقمصــان نصــف كــم والبلــوزات 
والبيجامــات  والســروال  والشــورتات  البرمــودا  وشــورتات  والفســاتين 
والبلوفــرات والجينــز والمالبــس فضفاضــة والمالبــس المطــر والمالبــس 
البحــر وبــدالت االســتحمام وبــدالت الســباحة و مالبــس رياضيــة )لالســتخدام 
الحصــري للرياضــة( ومالبــس لأطفــال والمعنــى بهــا القمصــان والســراويل 
ــرات  ــا البوكس ــى به ــة والمعن ــس الداخلي ــاتين و المالب ــف والفس والمعاط
)ســراويل المالكمــة( وحمــاالت الصــدر والســراويل تحتانيــة والســراويل و 
الجــوارب و ألبســة القــدم والمعنــى بهــا األحذيــة باســتثناء أحذيــة العظــام 
والصنــادل واألحذيــة المقاومــة للمــاء وأحذيــة المشــي واالبــواط واألحذيــة 
ــوب  ــا الكع ــى به ــة والمعن ــزاء األحذي ــب و أج ــال أو شباش ــة والنع الرياضي
ــرأس والمعنــى بهــا قبعــات  والنعــال لأحذيــة وجــوه األحذيــة و أغطيــة ال
و  والبريهــات  والطواقــي  رياضيــة  وقبعــات  الجمجمــة  بحجــم  وقبعــات 
قفــازات )مالبــس( وجــوارب طويلــة وأحزمــة )مالبــس( والقميصــول )ســترة 
نســوية( وعبــاءات وأوشــحة وأوشــحة رقبــة وشــاالت وأطــواق وربطــات عنــق 
وربطــات و أحزمــة حمالــة البنطلــون او الجــورب وذلــك لتمكيــن الزبائــن مــن 
معاينتهــا بشــكل مالئــم ومريــح وشــرائها وقــد تقــدم مثــل هــذه الخدمــات 
مــن خــالل متاجــر البيــع بالتجزئــة أو أســواق البيــع بالجملــة أو بواســطة 

ــر  ــد المباش ــر البري ــب عب ــات الطل ــة أو كتالوج ــاط اإللكتروني األوس

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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( 40 )

Date :05/03/2020 التاريخ : 2020/03/05

Trademark No.:37947 العالمة التجارية رقم :  37947

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Mahmud Hazem Fathi  Shatiya  بإسم :  محمود حازم فتحي شتية

Applicant Address :Ramallah Al Bireh Building Clock 
Tower 2 nd floor

العنوان :  رام الله البيرة عمارة برج الساعة ط 2  

Applicant for Correspondence:  Attorney Nael Youssef 
Ramallah, Clock Tower Building 5 Mobile 0598856785 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي نائــل يوســف رام اللــه عمــارة بــرج 
 0598856785 جــوال   5 ط  الســاعة 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear  Everything 
Mentioned in the class 25 

المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس وكل ما ذكر في 
الصنف 25 

( 41 )

Date :12/03/2020 التاريخ : 2020/03/12

Trademark No.:37995 العالمة التجارية رقم :  37995

Class: 29 في الصنف :   29

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/ 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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Edible oils and fats, vegetable fats, vegetable margarine, 
shortening and margarine

الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالكل، والدهــون النباتيــة ومشــتقاتها 
والســمن النباتــي والشــورتنج والمرجريــن

اشتراطات خاصة: مالحظة : 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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( 42 )

Date :16/03/2020 التاريخ : 2020/03/16

Trademark No.:38001 العالمة التجارية رقم :  38001

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Al bareeq detergents and marketing 
company

بإسم :  شركة البريق للمنظفات و التسويق

Applicant Address :Jenin city - nablus street   
Applicant for Correspondence:  Jenin city - hifa street

العنــوان :  جنيــن - شــارع نابلــس عنــوان التبليــغ  : جنيــن -شــارع 
حيفــا , فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Alcohol for pharmaceutical purposes , antiseptics 
, depuratives , detergents for medival purposes , 
disinfectants for chemical toilets , disinfectants for 
hygiene purposes , lotions for pharmaceutical purposes 
, madicinal alcohol , sterilising preparations .

منظفــات   ، مطهــرات   ، معقمــات   ، لغايــات صيدالنيــة  كحــول 
لغايــات طبيــة ، مطهــرات كيميائيــة لتنظيــف الجــروح ، مطهــرات 
ــة ، كحــول  ــات صيدالني ــة ، غســوال ) لوشــن ( لغاي ــراض صحي ألغ

دوائــي ، مســتحضرات تعقيــم . 

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

( 43 )

Date :16/03/2020 التاريخ : 2020/03/16

Trademark No.:38002 العالمة التجارية رقم :  38002

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: Al bareeq detergents and marketing 
company

بإسم :  شركة البريق للمنظفات و التسويق

Applicant Address :Jenin city -nablus street       العنوان :  جنين - شارع نابلس

Applicant for Correspondence:  Jenin city - hifa street عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا جوال : 0569200021
فلسطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Bibs of paper, Blotters , Hygienic paper , Toilet pa-
per , Towels of paper, Towels of paper , Face towels 
of paper , Handkerchiefs of paper, Napkins of paper 
for removing make-up, Napkins of paper (Table?),Pa-
per, Table linen of paper, Tablemats of paper, Tissues 
of paper for removing make-up, Wrapping paper, Ad-
vertisement boards of paper or cardboard, Bookbinding 
cloth, Bookbindings, Bottle wrappers of cardboard or 
paper, Boxes of cardboard or paper, Cardboard, Tubes 
(Cardboard?),Charts, Coasters of paper, Comic books, 
Copying paper [stationery], Covers of paper for flower 
pots, Covers [stationery], Drawing pads, Files [office 
requisites], Filter paper, Folders for papers, Folders 
[stationery], Greeting cards, Ledgers [books], Lumi-
nous paper, Note books, Packing paper, Pamphlets, Pa-
per, Placards of paper or cardboard, Postcards, Printed 
timetables, School supplies [stationery], Silver paper, 
Wood pulp board [stationery], Writing or drawing 
books, Writing paper,

مرايــل مــن الــورق لأطفــال ، ورق نشــاف ، ورق صحــي ، ورق تواليــت ، 
ــورق ،  ــن ال ــل م ــورق ، منادي ــن ال ــه م ــف للوج ــورق ، مناش ــن ال ــف م مناش
مناديــل مــن الــورق إلزالــة مســتحضرات التجميــل ، مناديــل مــن الــورق 
للموائــد ، ورق ، بياضــات مــن الــورق للموائــد ، مفــارش ورقيــة ألوانــي 
المائــدة ، مناديــل مــن الــورق إلزالــة مســتحضرا ت التجميــل ، ورق لــف 
ــب ،  ــد الكت ــاش تجلي ــوى ، قم ــورق المق ــورق أو ال ــن ال ــات م ــات إعالن ، لوح
تجاليــد كتــب ، أغلفــة قواريــر مــن الــورق المقــوى أو الــورق ، علــب مــن الــورق 
ــوى ، ورق ســطر ،  ــورق المق ــن ال ــب م ــوى ، أنابي ــورق ، ورق مق ــوى أو ال المق
صحــون مــن ورق ، كتــب لرســوم الهزليــة ، ورق نســخ ) قرطاســية ( أغطيــة 
مــن الــورق ألوعيــة الزهــور ، أغلفــة للكتــب أو الرســائل ) قرطاســية ( دفاتــر 
رســم ، ملفــات ) لــوازم مكتبيــة ( ، ورق ترشــيح ، ملفــات لــأوراق ، ملفــات ) 
قرطاســية ( ، بطاقــات تهنئــة ، دفاتــر محاســبة ، ورق مضــيء ، دفاتــر ، ورق 
تغليــف ، كراســات ، ورق ، إعالنــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى ، بطلقــات 
ــوازم مدرســية ) قرطاســية ( ، ورق  ــة ، ، ل ــد مطبوع ــة ، جــداول مواعي بريدي
فضــي ، ورق مقــوى مــن لبــاب الخســب ) قرطاســية ( دفاتــر كتابــة أو رســم 

ــة . ، ورق كتاب

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

( 44 )

Date :24/03/2020 التاريخ : 2020/03/24

Trademark No.:38032 العالمة التجارية رقم :  38032

Class: 12 في الصنف :   12

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

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

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

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Vehicles; Apparatus for locomotion by land; Cars; Parts 
and fittings for vehicles 

المركبــات ، اجهــزة النقــل البــري؛ الســيارات؛ قطــع وتجهيــزات 
المركبــات 
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( 45 )

Date :31/08/2020 التاريخ : 2020/08/31 

Trademark No.:38085 العالمة التجارية رقم :  38085

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Sababa honey and tobacco company بإسم :  شركة صبابا للمعسل والتبغ 

Applicant Address :Tulkarm, Shweikah Street, in front 
of Meg land                   

العنوان :  طولكرم شارع شويكة مقابل الميجا الند                     

Applicant for Correspondence:  Tulkarm, Shweikah 
Street, in front of Meg land

عنوان التبليغ  : طولكرم شارع شويكة مقابل الميجا الند 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco smokers’ articles matches التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب

( 46 )

Date :31/08/2020 التاريخ : 2020/08/31

Trademark No.:38087 العالمة التجارية رقم :  38087

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Fakhri Fathi Fakhri Zaben بإسم :  فخري فتحي فخري زبن

Applicant Address :Ramallah - Eastern Farm - Main 
Street                    
Applicant for Correspondence:  Ramallah - Eastern 
Farm - Main Street 

العنوان :  رام الله - المزرعة الشرقية - الشارع الرئيسي                    
عنوان التبليغ  : رام الله - المزرعة الشرقية - الشارع الرئيسي

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Academies (for education and teaching) - organizing 
and managing seminars - organizing and managing 
conferences - organizing and managing seminars - 
boarding schools - organizing and managing confer-
ences - preparing videos - educational examinations 
- education services - producing films other than adver-
tising and media films - Information about education 
- -Organizing and managing workshops -

ــية  ــات الدراس ــم و إدارة الحلق ــم ( - تنظي ــة و التعلي ــات ) للتربي االكاديمي
- تنظيــم و ادارة المؤتمــرات - تنظيــم و ادارة النــدوات - مــدارس داخليــة - 
تنظيــم و إدارة المؤتمــرات - إعــداد أشــرطة الفيديــو - اإلمتحنــات التعليمية 
- خدمــات التربيــة و التعليــم - إنتــاج أفــالم بخــالف أفــالم الدعايــة و االعــالم 
ــل -  ــات العم ــم و إدارة ورش ــم -  - تنظي ــة و التعلي ــن التربي ــات ع - معلوم
تنظيــم و إدارة حلقــات دراســية  - خدمــات تصميــم بخــالف المســتخدمة 
لغايــات الدعايــة و اإلعــالم - معلومــات عــن التربيــة و التعليــم خدمــات 

التربيــة و التعليــم - االمتحنــات التعليميــة -
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Organizing and managing seminars - Design services other 
than those used for advertising and information purposes - 
Information on education and teaching Education services 
- Educational exams - Preparing videos - Production of 
radio programs and Television - renting scenes for screen-
ing - renting video cameras - translating films - organizing 
and running workshops - teaching - translation - scientific 
training - film translation - organizing and managing sem-
inars - renting cameras - renting cameras - writing texts 
other than propaganda texts and media.

 إعــداد أشــرطة الفيديــو - إنتــاج برامــج الراديــو و التلفزيــون - تأجيــر 
ــم  ــالم - تنظي ــة االف ــو - ترجم ــرات الفيدي ــر كامي ــرض - تأجي ــاهد الع مش
ــة  ــي ترجم ــب العلم ــة التدري ــس - الترجم ــل - التدري ــات العم و ادارة ورش
ــر  ــرات - تأجي ــر  كامي ــيه - تأجي ــات الدراس ــم و ادارة الحلق ــالم - تنظي االف

كاميــرات - كتابــة نصــوص بخــالف نصــوص الدعايــة و االعــالم ,

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

( 47 )

Date :30/04/2020 التاريخ : 2020/04/30

Trademark No.:38125 العالمة التجارية رقم :  38125

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Starbucks Corporation  بإسم :  ستاربكس كوربوريشن

Applicant Address : 2401 Utah Avenue South, Suite 
800, Seatle, Washington 98134, U.S.A. 

العنــوان :   2401   يوتــا افينيــو ســاوث, ســيوت 800, ســياتل, 
االمريكيــة   المتحــدة  الواليــات   ,98134 واشــنطون 

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 :

Business administration; business management assistance; 
franchising, namely providing commercial  assistance in 
the establishment and/or operation of restaurants, cafes, 
coffee houses, tea houses, and snack  bars; retail store 
services in the field of coffee, tea, food, beverages, cof-
fee and espresso makers, tea makers,  tableware, kitchen-
ware, books, musical recordings, wallets, travelling bags, 
shopping bags, handbags, jewelry,  clothing and hats, toys, 
including stuffed toys; wholesale distribution (excluding 
the transport thereof) of food,  beverage, housewares, and 
kitchenware; on-line retail store services featuring food, 
beverage, housewares, and  kitchenware; administration 
of incentive award program through the issuance and pro-
cessing of discounts in  the nature of loyalty points for pur-
chase of a company&apos;s goods or services 

ادارة االعمــال، المســاعدة فــي ادارة االعمــال، حقــوق االمتيــاز وتحديــدًا 
توفيــر المســاعدة التجاريــة فــي إنشــاء و/أو تشــغيل المطاعــم والمقاهــي 
ومطاعــم  الوجبــات  الشــاي  تقديــم  وأماكــن  القهــوة  تقديــم  وأماكــن 
ــاي  ــوة والش ــال القه ــي مج ــة ف ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــة،  خدم الخفيف
ــاي  ــات الش ــو وصانع ــوة واالسبرس ــات القه ــروبات وصانع ــام والمش والطع
الموســيقية  والكتــب  والتســجيالت  المطبــخ  وأدوات  المائــدة  وأدوات 
والمحافــظ وحقائــب الســفر وحقائــب التســوق وحقائــب اليــد والمجوهــرات 
المحشــوة، خدمــات  الدمــى  فيهــا  بمــا  واأللعــاب  والقبعــات  والمالبــس 
ــة للطعــام والمشــروبات  واألدوات المنزليــة وأدوات المطبــخ  التوزيــع بالجمل
ــرة  ــط مباش ــى الخ ــة عل ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــل(، خدم ــتثناء النق )بإس
إدارة  المطبــخ،  المنزليــة وأدوات  والمشــروبات واألدوات  الطعــام  لتوفيــر 
برامــج منــح الحوافــز عبــر  إصــدار وإعــداد الخصومــات مــن خــالل نقــاط الــوالء 

ــركة  ــات الش ــلع أو خدم ــراء س لش
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( 48 )

Date :30/04/2020 التاريخ : 2020/04/30

Trademark No.:38126 العالمة التجارية رقم :  38126

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Starbucks Corporation  بإسم :  ستاربكس كوربوريشن

Applicant Address : 2401 Utah Avenue South, Suite 
800, Seatle, Washington 98134, U.S.A. 

العنــوان :   2401   يوتــا افينيــو ســاوث, ســيوت 800, ســياتل, 
االمريكيــة   المتحــدة  الواليــات   ,98134 واشــنطون 

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 :

Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar, coffee bar, tea 
bar, tea house, and carry out restaurant services; bar 
 services; catering services; preparation of food and bev-
erages; contract beverage services; restaurant services 
 featuring a customer loyalty program that provides 
restaurant benefits to reward repeat customers 

ــات الخفيفــة ومقاهــي  المطاعــم والمقاهــي والكافيتريــات ومطاعــم الوجب
)مطاعــم( تقديــم القهــوة ومقاهــي )مطاعــم( تقديــم الشــاي وبيــوت الشــاي 
وخدمــات مطاعــم تقديــم الوجبــات المعــدة لأخــذ  وللحمــل خــارج المطعــم، 
خدمــات الصــاالت المخصصــة لتقديــم المشــروبات، خدمــات تعهــدات 
تقديــم الطعــام والشــراب، تحضيــر الطعــام والشــراب، تعهــدات تقديــم 
الشــراب، خدمــات المطاعــم التــي  تتميــز ببرنامــج والء العمــالء الــذي يوفــر 

مزايــا المطعــم لمكافــأة العمــالء المتكرريــن )الدائميــن(  

( 49 )

Date :04/05/2020 التاريخ : 2020/05/04

Trademark No.:38146 العالمة التجارية رقم :  38146

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al Adel Company For Food Industries  بإسم :  شركة العادل لصناعة المواد الغذائية

Applicant Address :Al Muwaqqar Industrial City, 
Jordan

العنوان :  مدينة الموقر الصناعية، األردن  
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Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh P.O. 
Box182  Beit Sahour

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Low-fat potato chips; Potato chips; Potato crisps;  
Potato flakes 

شــيبس بطاطــا، بطاطــا مقرمشــة، رقائــق بطاطــا، رقائــق بطاطــا 
قليلــة الدســم 

( 50 )

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

Trademark No.:38147 العالمة التجارية رقم :  38147

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Al Adel Company For Food Industries  بإسم :  شركة العادل لصناعة المواد الغذائية

Applicant Address :Al Muwaqqar Industrial City, 
Jordan

العنوان :  مدينة الموقر الصناعية، األردن  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising; business management; business adminis-
tration; office functions; the brining together for the ben-
efit of others of a variety of goods enabling customers to 
conveniently view and purchase those goods such ser-
vices may be provided by retail stores, wholesale outlets, 
or by means of electronic media or through mail order 

النشــاط  وتفعيــل  األعمــال  وتوجيــه  وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات 
ــر  ــح الغي ــع لصال ــن البضائ ــع تشــكيلة واســعة م ــات تجمي ــي؛ خدم المكتب
ــع  ــك البضائ ــة بشــكل مريــح وشــراء تل ــك لتمكيــن الزبائــن مــن معاين وذل
وقــد تقــدم مثــل هــذه الخدمــات مــن خــالل متاجــر البيــع بالتجزئــة أو أســواق 
البيــع بالجملــة أو بواســطة األوســاط اإللكترونيــة أو كتالوجــات الطلــب عبــر 

البريــد المباشــر 

( 51 )

Date :17/05/2020 التاريخ : 2020/05/17

Trademark No.:38148 العالمة التجارية رقم :  38148

Class: 30 في الصنف :   30
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Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC   .بإسم :  الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م

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

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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 

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 

( 52 )

Date :18/05/2020 التاريخ : 2020/05/18

Trademark No.:38153 العالمة التجارية رقم :  38153

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: MOHAMMED  FAHMI  
MOHAMMED  ALJERJAWI  

بإسم :  محمد فهمي محمد الجرجاوي    

Applicant Address :nablus       العنوان :  نابلس

Applicant for Correspondence:  Nablus- The building 
of Aloul and Abu Salha, T:5, Jawwal: 0568716471

ــق 5 ،  ــو صالحــة- طاب ــول وأب ــارة عال ــس- عم ــغ  : ،نابل ــوان التبلي عن
جــوال: 0568716471 ،  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee ,tea ,cocoa , sugar , rice , tapioca, sago, artificial 
coffee , flour and preparation made from cereals , bread, 
pastry and confectionery , ices , honey, treacle, yeast , bak-
ing-powder ,salt, mustard , vinegar , sauces (condiments) , 
spices, ice .,And all that was mentioned in class30.

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 ماذكــر فــي الصنــف 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 :18/05/2020 التاريخ : 2020/05/18

Trademark No.:38154 العالمة التجارية رقم :  38154

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: MOHAMMED  FAHMI  
MOHAMMED  ALJERJAWI  

بإسم :  محمد فهمي محمد الجرجاوي    

Applicant Address :nablus       العنوان :  نابلس

Applicant for Correspondence:  Nablus- The building 
of Aloul and Abu Salha, T:5, Jawwal: 0568716471

ــق 5 ،  ــو صالحــة- طاب ــول وأب ــارة عال ــس- عم ــغ  : ،نابل ــوان التبلي عن
جــوال: 0568716471 ،  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee ,tea ,cocoa , sugar , rice , tapioca, sago, artificial 
coffee , flour and preparation made from cereals , bread, 
pastry and confectionery , ices , honey, treacle, yeast , bak-
ing-powder ,salt, mustard , vinegar , sauces (condiments) , 
spices, ice .And all that was mentioned in a class 30

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 ماذكــر فــي الصنــف 30

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية كلمة دقة 

( 54 )

Date :18/05/2020 التاريخ : 2020/05/18

Trademark No.:38155 العالمة التجارية رقم :  38155

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: MOHAMMED  FAHMI  
MOHAMMED  ALJERJAWI  

بإسم :  محمد فهمي محمد الجرجاوي    

Applicant Address :nablus       العنوان :  نابلس

Applicant for Correspondence:  Nablus- The building 
of Aloul and Abu Salha, T:5, Jawwal: 0568716471

ــق 5 ،  ــو صالحــة- طاب ــول وأب ــارة عال ــس- عم ــغ  : ،نابل ــوان التبلي عن
جــوال: 0568716471   ، 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Coffee ,tea ,cocoa , sugar , rice , tapioca, sago, artificial 
coffee , flour and preparation made from cereals , bread, 
pastry and confectionery , ices , honey, treacle, yeast , bak-
ing-powder ,salt, mustard , vinegar , sauces (condiments) , 
spices, ice .And all that was mentioned in a class 30.

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 ماذكــر فــي الصنــف 30

( 55 )

Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38186 العالمة التجارية رقم :  38186

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: HALK HIJYENIK URUNLER 
DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

فــي  ســاناي  ديترجــان  اورونليــر  هيجينيــك  هالــك    : بإســم 
ســيركتي  انونيــم  تيكاريــت 

Applicant Address :HACI SABANCI ORGANIZE 
SANAYI BOLGESI BAKLALI CADDESI NO: 19 
Saricam Adana TURKEY

ــارع  ــة، ش ــة المنظم ــي الصناعي ــاج صابانج ــة الح ــوان :  منطق العن
ــا   ــة، تركي ــام، أضن ــم: 19، صــاري ج ــي الرق باقالل

                                     

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical and veterinary preparations for medical 
purposes; chemical preparations for medical and veter-
inary purposes, chemical reagents for pharmaceutical 
and veterinary purposes; medicated cosmetics; dietary 
supplements for pharmaceutical and veterinary purpos-
es; dietary supplements; nutritional supplements; med-
ical preparations for slimming purposes; food for ba-
bies; herbs and herbal beverages adapted for medicinal 
purposes; dental preparations and articles: teeth filling 
material, dental impression material, dental adhesives 
and material for repairing teeth; sanitary preparations 
for medical use; hygienic pads; hygienic tampons; 
plasters; materials for dressings; diapers made of paper 
and textiles for babies, adults and pets; preparations for 
destroying vermin; herbicides, fungicides, preparations 
for destroying rodents; deodorants, other than for hu-
man beings or for animals; air purifying preparations; 
air deodorising preparations; disinfectants; antiseptics; 
detergents for medical purposes; medicated soaps; dis-
infectant soaps; antibacterial hand lotions. 

مســتحضرات صيدالنيــة وبيطريــة لغايــات طبيــة، مســتحضرات كيميائيــة 
ــة أو  ــات طبي ــة لغاي ــف كيميائي ــة، كواش ــات بيطري ــة و لغاي ــات طبي لغاي
بيطريــة، مســتحضرات تجميــل طبيــة، مكمــالت للحميــة الغذائيــة لغايــات 
ــات  ــة لغاي ــالت غذائي ــة، مكم ــة الغذائي ــالت للحمي ــة، مكم ــة و بيطري طبي
ــة للرضــع واألطفــال،  ــة ألغــراض التنحيــف، أغذي ــة، مســتحضرات طبي طبي
اعشــاب و مشــروبات عشــبية معــدة لغايــات طبيــة، مســتحضرات و أدوات 
طــب االســنان، مــادة حشــو األســنان، مــواد بصمــة لأســنان، مــواد الصقــة 
ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــتحضرات صحي ــنان، مس ــالح األس ــواد إلص ــنان وم لأس
كمــادات صحيــة، فــوط صحيــة، ســدادات قطنيــة صحيــة، لصقــات، مــواد 
ــورق و النســيج لأطفــال و البالغيــن  للتضميــد، حفاضــات مصنوعــة مــن ال
و الحيوانــات االليفــة، مســتحضرات إلبــادة الحشــرات و الحيوانــات الضــارة، 
مبيــدات األعشــاب ، مبيــدات الفطريــات ، مســحضرات إلبــادة القــوارض، 
مزيــالت الروائــح الكريهــة بخــالف مــا هــو مســتخدم لإلنســان أو الحيــوان، 
ــن  ــة م ــح الكريه ــة الروائ ــتحضرات إلزال ــواء، مس ــة اله ــتحضرات تنقي مس
الجــو، مطهــرات، معقمــات، منظفــات لغايــات طبيــة، صابــون طبيــة، صابــون 

مطهــرة، غســوالت  يــد )لوشــن( مضــاد للجراثيــم. 



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون38

( 56 )

Date :31/05/2020 التاريخ : 2020/05/31

Trademark No.:38188 العالمة التجارية رقم :  38188

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: HALK HIJYENIK URUNLER 
DETERJAN SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI 

فــي  ســاناي  ديترجــان  اورونليــر  هيجينيــك  هالــك    : بإســم 
ســيركتي  انونيــم  تيكاريــت 

Applicant Address :HACI SABANCI ORGANIZE 
SANAYI BOLGESI BAKLALI CADDESI NO: 19 
Saricam Adana TURKEY

ــارع  ــة، ش ــة المنظم ــي الصناعي ــاج صابانج ــة الح ــوان :  منطق العن
ــا   ــة، تركي ــام، أضن ــم: 19، صــاري ج ــي الرق باقالل

                                     

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical and veterinary preparations for medical 
purposes; chemical preparations for medical and veter-
inary purposes, chemical reagents for pharmaceutical 
and veterinary purposes; medicated cosmetics;

مســتحضرات صيدالنيــة وبيطريــة لغايــات طبيــة، مســتحضرات كيميائيــة 
ــة أو  ــات طبي ــة لغاي ــف كيميائي ــة، كواش ــات بيطري ــة و لغاي ــات طبي لغاي
بيطريــة، مســتحضرات تجميــل طبيــة، مكمــالت للحميــة الغذائيــة لغايــات 

طبيــة و بيطريــة، مكمــالت للحميــة الغذائيــة،

dietary supplements for pharmaceutical and veterinary 
purposes; dietary supplements; nutritional supple-
ments; medical preparations for slimming purposes; 
food for babies; herbs and herbal beverages adapted for 
medicinal purposes; dental preparations and articles: 
teeth filling material, dental impression material, den-
tal adhesives and material for repairing teeth; sanitary 
preparations for medical use; hygienic pads; hygien-
ic tampons; plasters; materials for dressings; diapers 
made of paper and textiles for babies, adults and pets; 
preparations for destroying vermin; herbicides, fungi-
cides, preparations for destroying rodents; deodorants, 
other than for human beings or for animals; air puri-
fying preparations; air deodorising preparations; disin-
fectants; antiseptics; detergents for medical purposes; 
medicated soaps; disinfectant soaps; antibacterial hand 
lotions. 

 مكمــالت غذائيــة لغايــات طبيــة، مســتحضرات طبيــة ألغــراض التنحيــف، 
أغذيــة للرضــع واألطفــال، اعشــاب و مشــروبات عشــبية معــدة لغايــات طبيــة، 
ــة  ــواد بصم ــنان، م ــو األس ــادة حش ــنان، م ــب االس ــتحضرات و أدوات ط مس
ــتحضرات  ــنان، مس ــالح األس ــواد إلص ــنان وم ــة لأس ــواد الصق ــنان، م لأس
صحيــة لغايــات طبيــة، كمــادات صحيــة، فــوط صحيــة، ســدادات قطنيــة 
صحيــة، لصقــات، مــواد للتضميــد، حفاضــات مصنوعــة مــن الــورق و النســيج 
لأطفــال و البالغيــن و الحيوانــات االليفــة، مســتحضرات إلبــادة الحشــرات و 
الحيوانــات الضــارة، مبيــدات األعشــاب ، مبيــدات الفطريــات ، مســحضرات 
إلبــادة القــوارض، مزيــالت الروائــح الكريهــة بخــالف مــا هــو مســتخدم 
لإلنســان أو الحيــوان، مســتحضرات تنقيــة الهــواء، مســتحضرات إلزالــة 
الروائــح الكريهــة مــن الجــو، مطهــرات، معقمــات، منظفــات لغايــات طبيــة، 
صابــون طبيــة، صابــون مطهــرة، غســوالت  يــد )لوشــن( مضــاد للجراثيــم. 
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Date :02/06/2020 التاريخ : 2020/06/02

Trademark No.:38218 العالمة التجارية رقم :  38218

Class: 8 في الصنف :   8

Applicant Name: POSITEC GROUP LIMITED  بإسم :  بوسيتك جروب ليمتد

Applicant Address :LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 
183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG

العنــوان :  ليفــل 54 ، هوبويــل ســنتر، 183 كوينــز رود ايســت، 
ــغ   ــغ كون هون

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

hand tools and implements (hand-operated); side arms; 
razors; hand-operated implements and tools for materi-
al processing and construction, repair and maintenance; 
hand held tools, especially: pliers; drills, screwdrivers, 
drill bits, screwdriver bits, saws, saw blades, grind-
ers, grinding wheels, sanders, sanding discs, abrading 
disc, hammers, hand jacks, planers, routers, wrenches, 
nippers, punches, pruning knives; tool belts, tool hold-
ers; Gardening tools, especially: rakes, shovels, lawn 
edger›s, hoes, cultivators, clippers, spades; manual 
adhesive extruding guns, vices; metal vice jaws; non 
electric tools not included in other classes; abrading in-
struments(hand instruments); agricultural implements 
(hand-operated), fertilizer spreaders(hand-operated);
garden tools (hand-operated); edge trimmers; pruning 
shears; hand-operated lifting jacks; lawn clippers (hand 
instruments); pruning knives; tableware(knives, forks 
and spoons); bits [parts of hand tools] ;parts, fittings 
and accessories in this class for the aforesaid goods.

ماكينــات   ؛  الجانبيــة  ؛األذرع  يدوًيــا(  )تعمــل  واألدوات  اليدويــة  العــدد 
الحالقــة ، األدوات والعــدد  التــي تعمــل يدوًيــا لمعالجــة المــواد وتركيبهــا  
وإصالحهــا وصيانتهــا ؛ عــدد  يدويــة وتحديــدا : الزرديــات ،  المثاقــب 
، المفــكات ، لقــم الثقــب ، لقــم المفــك ، المناشــير ، شــفرات المنشــار ، 
المطاحــن ، عجــالت الطحــن ، ورق الســنفرة ، أقــراص الصنفــرة ، أقــراص 
الكشــط  ، المطــارق ، الرافعــات اليدويــة  ، الموجهــات ، مفاتيــح الشــق 
ــة العــدد ، حامــالت العــدد ؛  ــارد ، الســكاكين، أحزم ــات القــص ، المب ، زردي
أدوات البســتنة ، خاصــة: المكابــس ، المجــارف ، حــواف العشــب ، المعــاول 
، الطوريــات ، حراثــات يدويــة ،  أدوات قــص يدويــة،  أدوات البثــق الالصقــة 
ــر  ــة غي ــر الكهربائي ــد  ،. األدوات غي ــت وش ــالزم تثبي ــالزم ، م ــة ، م اليدوي
مدرجــة فــي فئــات أخــرى ، أدوات كشــط )أدوات  يدويــة ( ؛ أدوات  زراعيــة  
؛ أدوات الحدائــق  ، موزعــات األســمدة )تعمــل يدوًيــا(  )تعمــل يدوًيــا( 

ــم؛ ــات تقلي ــن الحــواف ،  مقص ــا( ؛ قادي ــل يدوًي )تعم
  جــكات تعمــل يدويــا  ؛ مقصــات تقليــم يدويــة،  ســكاكين تقليــم ،  
أدوات المائــدة )الســكاكين والشــوك والمالعــق( ؛ لقــم  ]أجــزاء مــن األدوات 

ــورة ــة للســلع المذك ــي هــذه الفئ ــات ف ــزاء والملحق ــة[ ؛ األج اليدوي

( 58 )

Date :02/06/2020 التاريخ : 2020/06/02

Trademark No.:38219 العالمة التجارية رقم :  38219

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: POSITEC GROUP LIMITED  بإسم :  بوسيتك جروب ليمتد
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Applicant Address :LEVEL 54, HOPEWELL CENTRE, 
183 QUEEN’S ROAD EAST, HONG KONG

العنــوان :  ليفــل 54 ، هوبويــل ســنتر، 183 كوينــز رود ايســت، 
ــغ   ــغ كون هون

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

ــارة  ــس ،عم ــة- نابل ــة الفكري ــرة للملكي ــراس أتي ــغ  : شــركة ف ــوان التبلي عن
جاليريــا ،ص.ب.768 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Machine tools; machine coupling and transmission 
components (except for land vehicles); agricultural, 
earthmoving, construction, oil and gas extraction and 
mining equipment; agricultural implements other than 
hand-operated; cultivators (machines), scarifiers, power 
tillers, power-operated sprayers, spreaders (machines), 
fertilizer spreading machines; incubators for eggs; 
pumps; moving and handling equipment; generators, 
current generators, electricity generators, solar-pow-
ered electricity generators; machines and machine tools 
for material processing and production; machines for 
processing of wood, machines for machining metals; 
dispensing machines; sweepers, machines and appa-
ratus for cleaning, washing apparatus; electric power 
operated tools, especially wrenches (machines), impact 
wrenches; electric hammers, drilling machines, impact 
drills, hammer drills, drill press, electric screwdrivers, 
drill bits, sharpeners (sharpening machines), saws (ma-
chines), grinders (machines), sanders, polishers, electric 
shoe polishers, floor buffers, cutting machines, routers, 
planers, hot air guns, hot glue guns, engraving machines, 
nailers, tackers, electric staplers and other staplers differ-
ent from those used in offices, air compressors, electric 
welding machines, lathes; electric power operated and 
gasoline engine power operated garden tools, especial-
ly, tree pruners (machines); blowers, shears, grass trim-
mers, hedge trimmers, chain saws, lawn mowers, garden 
pumps, garden shredders, high pressure washers, vacu-
um cleaners, road sweepers, snow throwers, swimming 
pool cleaning machines; pneumatic tools, especially: 
welding apparatus, pneumatic guns, impact wrenches; 
screwdrivers , electric, drillings, spray guns, scissors, 
electric, shovels, electric, grinding machines, nailing 
guns; motors and engines not for land vehicles, gasoline 
engines not for land vehicles; spray guns for paint, jacks; 
robots (machines), robotic jigsaw machines, robotic 
motor hand saws, robotic electric hand drills, robotic 
cleaning machines, robotic cleaners for household pur-
poses, robotic mechanisms used in agriculture, robotic 
lawnmowers, robotic painting machines, robotic swim-
ming pool cleaning machines; compressing fans, fans 
for motors and engines, fans being parts of machines, 
agriculture machines; woodworking machines; planning 
machines; engraving machines; elevating apparatus; ap-
paratus for dressing; metalworking machines; electric 
machines and apparatus for polishing; portable power 
tools; hand-held power tools, other than hand-operated; 
electric spray guns; electric plastics welders; electric 
sand-blasting apparatus; sand paper grinding machines, 
grass shears; high pressure cleaners; electric breakers; 
starters for motors and engines; electric disintegrators; 
hydraulic door openers and closers (parts of machines), 
3D printers; power operated brushing machines; electric 
cleaning machines and devices; parts fittings and acces-
sories in this class for the aforesaid goods.

ــة(  ــات البري ــات  توصيــل  ونقــل االت )باســتثناء المركب عــدد  اليــة ؛ مكون
ــاز  ــط والغ ــتخراج النف ــاء  واس ــة  والبن ــر الترب ــة  واالت حف ــدات زراعي ؛ مع
والتعديــن ؛ األدوات الزراعيــة غيــر التــي تعمــل باليــد ؛ حراثــات  )االت( 
جــرارات جــز وقــص األعشــاب ، الرشاشــات التــي تعمــل بالطاقــة ، ماكينــات 
توزيــع  )االت( ، آالت نشــر األســمدة ؛ حاضنــات تفقيــس البيــض ؛ مضخــات؛ 
معــدات النقــل والمناولــة ؛ المولــدات ومولــدات التيــار الكهربائــي ومولــدات 
الكهربــاء ومولــدات الكهربــاء التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية ؛ اآلالت 
والماكينــات اآلليــة لمعالجــة وإنتــاج المــواد ؛ آالت معالجــة األخشــاب ، آالت 
ــزة  ــات وآالت وأجه ــادن ؛ مكنس ــب المع ــات ص ــادن ؛ ماكين ــكيل المع تش
للتنظيــف والغســيل، األدوات التــي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة ، وخاصــة 
ــط ) االت(  ، المطــارق الكهربائيــة  آالت  مفاتيــح الشــق )االت( ، مفاتيــح رب
الحفــر ، المثاقــب المطرقيــة ، مكابــس الثقــب ، المفــكات الكهربائيــة ، 
المطاحــن   ، )االت(  المناشــير   ، الشــحذ(  )آالت  المبــاري   ، الثقــب  لقــم 
الكهربائيــة  األحذيــة  تلميــع  االت   ، والتلميــع  الصنفــرة  االت    ، )االت( 
البــالط ، آالت القطــع ، وأجهــزة التوجيــه ، االت بثــق  ، ماكينــات جلــي 
الهــواء الســاخن ، االت الغــراء الســاخن ، آالت النقــش ، أجهــزة تثبيــت 
المســامير ، الدواســات ، الدباســات الكهربائيــة وغيرهــا مــن الدباســات 
ــواء ، آالت  ــط اله ــب ، ضواغ ــي المكات ــتخدمة ف ــك المس ــن تل ــة ع المختلف
اللحــام الكهربائيــة ، االت الخراطــة ، ؛ ماكينــات الحدائــق التــي تعمــل 
بالطاقــة الكهربائيــة ومحــركات البنزيــن التــي تعمــل بالطاقــة الكهربائيــة 
، وخاصــة آالت تقليــم األشــجار )الــالت( ؛ المنافيــخ ، المقصــات ، ماكينــات 
يدويــة لجــز وقــص األعشــاب ، ماكينــات تهذيــب وتســوية األعشــاب ، 
مناشــير السالســل ، جــزازات العشــب ، مضخــات خاصــة بالحدائــق  ، آالت 
تمزيــق أوراق الحدائــق ، غســاالت الضغــط العالــي ، المكانــس الكهربائيــة 
، ماكينــات تكنيــس الشــوارع ، قاذفــات الثلــج ، آالت تنظيــف حمامــات 
الســباحة ؛ األدوات الهوائيــة ، خاصــة: أجهــزة اللحــام ، البنــادق الهوائيــة 
ــرش ،  ــات ال ــر ، ماكين ــة ، االت الحف ــكات الكهربائي ــط ؛ المف ــح الرب ، مفاتي
المقصــات الكهربائيــة ، المجــارف  الكهربائيــة ، آالت الطحــن ، االت دق 
المســامير ؛ المحــركات والماتــورات  غيــر المســتخدمة للمركبــات البريــة 
، ومحــركات البنزيــن ليســت للمركبــات البريــة ؛ مكينــات  رش للدهــان 
ــة  ــير اليدوي ــي ، والمناش ــار اآلل ــات )االت( ، آالت المنش ــات. الروبوت والرافع
اآلليــة ، والمثاقــب الكهربائيــة الروبوتيــة ، وآالت التنظيــف الروبوتيــة ، 
ــتخدمة  ــة المس ــات الروبوتي ــة  واآللي ــراض المنزلي ــة لأغ ــات اآللي والمنظف
وآالت   ، اآلليــة  الطــالء  وآالت   ، اآلليــة  العشــب  جــز  وآالت   ، الزراعــة  فــي 
تنظيــف حمامــات الســباحة اآلليــة،  مــراوح الضغــط ، مــراوح المحــركات 
والمحــركات ، المــراوح  كاجــزاء مــن اآلالت ، اآلالت الزراعيــة ؛ آالت النجــارة ، 
آالت التخطيــط ؛ آالت الحفــر ؛ أجهــزة رفــع األدوات ، آالت تشــغيل المعــادن؛ 
ــة ؛ أدوات  ــة متحرك ــات كهربائي ــع ؛ مكين ــة للتلمي ــزة كهربائي آالت وأجه
كهربائيــة محمولــة باليــد ، بخــالف التــي تعمــل باليــد ،  بنــادق الــرش 
ــر  ــات تفجي ــة،  مكين ــات  لحــام البالســتيك  الكهربائي ــة ، مكين الكهربائي
الرمــال الكهربائيــة ؛ آالت طحــن رمــل الــورق ، مقصــات العشــب ؛ منظفــات 
الضغــط العالــي،  أجهــزة قطــع التيــار الكهربائــي ،  مشــغالت للمحــركات 
والماتــورات  ؛ مكينــات تفريــغ الشــحنات الكهربائيــة ،  الفتاحــات واألبــواب 
آالت  ؛  األبعــاد  ثالثيــة  والطابعــات  اآلالت(  مــن  )أجــزاء  الهيدروليكيــة 
فراشــي تعمــل بالطاقــة؛ آالت وأجهــزة التنظيــف الكهربائيــة ؛ قطــع غيــار 

ــورة ــة للســلع المذك ــي هــذه الفئ واكسســوارات ف
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( 59 )

Date :03/06/2020 التاريخ : 2020/06/03

Trademark No.:38225 العالمة التجارية رقم :  38225

Class: 14 في الصنف :   14

Applicant Name: Mouhamad qaswm jbr abu hatab بإسم :  محمد قاسم جبر أبو حطب

Applicant Address :Nablus - al jamaa st - hbesheh bl        العنوان :  نابلس - شارع الجامعة - عمارة حبيشة

Applicant for Correspondence:  Sameh tamam / nablus 
- sufyan st - ghazal bl mobile0599289450 

عنــوان التبليــغ  : نابلــس - شــارع ســفيان - عمــارة غــزال - ط6 جــوال 
0599289450

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Bracelets(jewellery,jewelry (Am.)) , Cases for clock- 
and watchmaking , Cases for watches (presentation) 
, Chains (jewellery , jewelry(Am.)) , Charms (jewel-
lery,jewelry (Am)) , Chronographs(watches) , Earrings 
, Jewellery ,Nacklaces(jewellery,jewelry(Am.)) ,Orna-
ments(jewellery,jewelry(Am.)) ,Rings(jewellery,jewel-
ery(Am.)) ,Watch cases ,Wristwatches .

اســاور )مجوهــرات ( , علــب لســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد , 
ــرات ( ,  ــية )مجوه ــد سلس ــداء ( , قالئ ــد )لاله ــب والي ــب ســاعات الجي عل
حلــى صغيــرة )مجوهــرات ( , كرونــو غرافــات )موقتــات مســجلة ( )ســاعات 
ــم  ــى )مجوهــرات( , خوات ــد )مجوهــرات ( , حل ــراط  , مجوهــرات , قالئ (, اق

ــد . ــاعات ي ــاعات , س ــب س ــرات ( , عل )مجوه

اشتراطات خاصة: مشروطة بحيث تكون april باللون االصفر الغامق وكلمة accessories باللون االبيض والخافية 
باللون النهدي 

( 60 )

Date :04/06/2020 التاريخ : 2020/06/04

Trademark No.:38231 العالمة التجارية رقم :  38231

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; vans; wagons; electric vehicles; hybrid 
vehicles 

ســيارات, شــاحنات مغلقــة )ســيارات(, عربــات, مركبــات كهربائيــة؛ 
مركبــات هجينــة 
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( 61 )

Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38242 العالمة التجارية رقم :  38242

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Majdi Saed Namer Abu Qweder بإسم :  مجدي سعيد نمر ابو قويدر

Applicant Address :Bethlehem Jerusalem Herbron 
Street Alqasem building 4th floor   

العنــوان :  بيــت لحــم شــارع القــدس الخليــل عمــارة القاســم الطابــق 
الرابع    

Applicant for Correspondence:  Bethlehem Jerusalem 
Herbron Street Alqasem building 4th floor

عنــوان التبليــغ  : بيــت لحــم شــارع القــدس الخليــل عمــارة القاســم 
الطابــق الرابــع، فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

cosmetics,creams cosmetic,soaps,hair dyes, eyebrow 
cosmetics,make-up,essntial oils,lipsticks masks ,beau-
ty,nail polih,perfumes,skin care,serums,sunscreen 
prepartions,hair lotions,dentifrices, baths
cosmetics,creams cosmetic,soaps,hair dyes,eyebrow 
cosmetics,make-up,essential oils,lipsticks,masksbeau-
ty,nail polish,perfumes,skin care,serums,sunscreem 
preparations,hair lotions,dentifrices,baths(cosmetic 
preparations for-) bleaching preparations (decolorants) 
for cosmetic purpose,cosemtic kits,hair treatments,pro-
tein and keratin for hair softening,hair condition,hair 
masks,hair serum for hair softning

تجميلة,صوابين,شــامبو  ,كريمــات  تجميــل  مســتحضرات 
الحواجب,مكياج,زيــوت  تجميــل  للشعر,مســحضرات  شــعر,اصباغ 
اظافر,عطور,مســتحضرات  تجميلية,طــالء  عطرية,طالءالشــفاه,اقنعة 
الشمس,عســوالت  مــن  الوقايــة  بالبشرة,امصال,مســتحضرات  العنايــة 
لالستحمام,مســتحضرات  تجميلــة  اسنان,مســحضرات  للشــعر,منظفات 
قصر)مزيــالت الوان(الغــراض التجميل,اطقــم تجميل,عالجاتشــعر,بروتين 
ــم الشعر,كوندشــنر للشــعر,اقنعة للشــعر,مصل للشــعر  وكيراتيــن لتنعي

للتنعيــم

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 

والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة

( 62 )

Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38247 العالمة التجارية رقم :  38247

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: sama systems for mechanical 
applications

بإسم :  شركة سما لالنظمة الميكانيكية
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Applicant Address :hebron   
Applicant for Correspondence:  hebron

العنوان :  دورا الخليل كرزا ، عنوان التبليغ  : دورا الخليل كرزا
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

photovoltaic cells خاليا كهربائية ضوئية

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

( 63 )

Date :07/06/2020 التاريخ : 2020/06/07

Trademark No.:38248 العالمة التجارية رقم :  38248

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name:  AL JUMANAH INVESTMENT 
AND INTERNATIONAL  TRADE COMPANY   

بإسم :  شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

Applicant Address :HEBRON  AL JALADEH 
TAFFOUH ROAD   

العنوان :  الخليل - الجلدة طريق تفوح    

Applicant for Correspondence:  HEBRON  AL 
JALADEH TAFFOUH ROAD

عنوان التبليغ  : الخليل - الجلدة طريق تفوح
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

TOMATO PASE معجون الطماطم

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي 
اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات 

والعبارات والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام 
العام بمعزل عن العالمة

( 64 )

Date :10/06/2020 التاريخ : 2020/06/10
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Trademark No.:38281 العالمة التجارية رقم :  38281

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Panorama Company for TV, Press and 
Media 

بإسم :  شركة بانوراما للتلفزة والصحافة واإلعالم 

Applicant Address : Nablus- Municipality Trade 
Center, 9th floor                   

العنوان :  نابلس- مجمع بلدية نابلس التجاري - الطابق التاسع                     

Applicant for Correspondence:   Nablus- Municipality 
Trade Center, 9th floor                   

عنوان التبليغ  :
 نابلس- مجمع بلدية نابلس التجاري - الطابق التاسع                     

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Television and radio broadcasting, radio services,. بث باالذاعة والتلفزيون

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

( 65 )

Date :15/06/2020 التاريخ : 2020/06/15

Trademark No.:38298 العالمة التجارية رقم :  38298

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: Al-Sayed Company for Foodstuff, 
Import and Export Trading

ــر  ــتيراد والتصدي ــة واالس ــواد الغذائي ــيد للم ــركة الس ــم :  ش بإس
ــة التجاري

Applicant Address :Hebron - Bab Al-Zawia - Mr. Coffee       العنوان :  الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد

Applicant for Correspondence:  Nablus - Sufyan Street 
- Antar Building PO BOX 677/ jawwal: 0598648320 

عنــوان التبليــغ  : نابلــس شــارع ســفيان  عمــارة عنتــر ص . ب 677 
/جــوال: 0598648320 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

charcoal الفحم

( 66 )

Date :15/06/2020 التاريخ : 2020/06/15



45 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Trademark No.:38299 العالمة التجارية رقم :  38299

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Al-Sayed Company for Foodstuff, 
Import and Export Trading

ــر  ــتيراد والتصدي ــة واالس ــواد الغذائي ــيد للم ــركة الس ــم :  ش بإس
ــة التجاري

Applicant Address :Hebron - Bab Al-Zawia - Mr. Coffee       العنوان :  الخليل - باب الزاوية - قهوة السيد

Applicant for Correspondence:  Nablus - Sufyan Street 
- Antar Building PO BOX 677/ jawwal: 0598648320 

عنــوان التبليــغ  : نابلــس شــارع ســفيان  عمــارة عنتــر ص . ب 677 
/ جــوال: 0598648320 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco; smokers’ articles; matches  And all the cate-
gories mentioned in class 34

التبــغ وأدوات المدخنيــن وأعــواد الثقــاب  وجميــع الفئــات الــواردة فــي 
الصنــف 34

( 67 )

Date :16/06/2020 التاريخ : 2020/06/16

Trademark No.:38311 العالمة التجارية رقم :  38311

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: KHALED HUSSEN  MUSTAFA 
SHTEWE 

بإسم :  خالد حسين مصطفى شتيوي

Applicant Address :KOFR QADOOM  JAWWAL 
0599384043    

العنوان :  كفر قدوم، جوال: 0599384043     

Applicant for Correspondence:  KOFR QADOOM  
JAWWAL 0599384043 

عنوان التبليغ  : كفر قدوم، جوال: 0599384043 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

: Bleaching preparation and other substances for laun-
dry use ,cleaning , polishing , scouring ,and abrasive 
preparations, soaps , perfumery , essential , oils, cos-
metics, hair lotion , dentifrices.

ــي  ــي غســل وك ــواد اخــرى تســتعمل ف : مســتحضرات قصــر األقمشــة وم
المالبــس، مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي وكشــط، صابــون ، عطــور ، 
زيــوت عطريــة ، مســتحضرات تجميــل ، غســول )لوشــن( للشــعر ، منظفــات 

أســنان .

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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( 68 )

Date :17/06/2020 التاريخ : 2020/06/17

Trademark No.:38314 العالمة التجارية رقم :  38314

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: HEBRON MADA FOR MOBILE 
AND ACCESSORIES TRADING COMPANY

الخلويــة  االجهــزة  لتجــارة  الخليــل   مــدى  شــركة    : بإســم 
تها ا ر ا كسســو ا و

Applicant Address :HEBRON/ OPPOSITE HEBRON 
UNIVERSITY    

العنوان :  الخليل حي الجامعة- مقابل جامعة الخليل     

Applicant for Correspondence:  HEBRON/ OPPOSITE 
HEBRON UNIVERSITY 

عنوان التبليغ  : الخليل حي الجامعة- مقابل جامعة الخليل 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

MOBILE AND ACCESSORIES االجهزة الخلوية واكسسواراتها

( 69 )

Date :23/06/2020 التاريخ : 2020/06/23

Trademark No.:38341 العالمة التجارية رقم :  38341

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Accounting Guidance For financial 
and managerial consulting 

بإسم :  شركة اكونتج غيدانس لالستشارات المالية واالدارية 

Applicant Address :RAMALLAH- Saffa- Old town- 
near mosque                    

العنوان :  رام الله- صفا- البلدة القديمة بجانب المسجد                     

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

    RAMALLAH- Saffa- Old town- near mosque                                         رام الله- صفا- البلدة القديمة بجانب المسجد

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

services for providing food and drink temporary 
accomodation

خدمات توفير االطعمه والمشروبات وااليواء المؤقت 
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( 70 )

Date :24/06/2020 التاريخ : 2020/06/24

Trademark No.:38344 العالمة التجارية رقم :  38344

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Shareket Zone Technologies 
mosahameh khososiya 

بإسم :  شركة زوون تكنولوجز مساهمة خصوصية 

Applicant Address :Ramallah and Al-Bireh_Ramallah العنوان :  رام الله والبيرة_رام الله  

Applicant for Correspondence:  Al- Bireh - Al Balou - 
Al Nijmeh Bldg #3 - 2nd Floor 

عنــوان التبليــغ  : البيــرة - البالــوع - عمــارة النجمــة )3( - الطابــق 
 0595336680 الثانــي جــوال 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Computers, Sound recording apparatus. Sound trans-
mitting apparatus. Sound reproduction apparatus.
Computer programs [downloadable software].

أجهــزة الكمبيوتــر ، أجهــزة تســجيل الصــوت، أجهــزة إرســال الصــوت،   
ــل،   ــة للتنزي ــات قابل ــوت، برمجي ــخ الص ــزة نس ــوت، أجه ــل الص ــزة نق أجه

برامــج كمبيوتــر )برمجيــات قابلــة للتنزيــل(

( 71 )

Date :24/06/2020 التاريخ : 2020/06/24

Trademark No.:38345 العالمة التجارية رقم :  38345

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Shareket Zone Technologies 
mosahameh khososiya 

بإسم :  شركة زوون تكنولوجز مساهمة خصوصية 

Applicant Address :Ramallah and Al-Bireh_Ramallah العنوان :  رام الله والبيرة_رام الله  

Applicant for Correspondence:  Al - Bireh - Al Balou - 
Al Nijmeh Bldg #3 - 2nd Floor 

عنــوان التبليــغ  : البيــرة - البالــوع - عمــارة النجمــة )3( - الطابــق 
 0595336680 الثانــي جــوال 
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Scientific and technological services and research and 
design relating thereto  industrial analysis and research 
services  design and development of computer hard-
ware and software. 

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

وبرامــج الكمبيوتـــر. 

( 72 )

Date :24/06/2020 التاريخ : 2020/06/24

Trademark No.:38350 العالمة التجارية رقم :  38350

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ali Sayel Ali Draghmeh بإسم :  علي صايل علي دراغمة

Applicant Address :Tubas Town Center Besdie Alquds 
Bank    

العنوان :  طوباس  وسط البلد بجانب بنك القدس    

Applicant for Correspondence:  Mosab Fisal Yahya 
Ramallah  Alersal St. Alsalam Bld. Jawwal 0569606051

عنــوان التبليــغ  : مصعــب فيصــل يحيــى - رام اللــه - شــارع االرســال 
- عمارة ا لســالم جــوال 0569606051

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cofee , tea ,cocoa,sugar,rice,sago,tapioca,sago,arti-
ficial coffee,flour and preparation made from cereals 
, bread,pastry and confectionary,ices, honey ,treacle, 
yeast,baking-powder ,salt mustard,vinegar,sauce (con-
diments),spices,ice

والبــن   والســاغو  والتابيــوكا   االرز   والســكر  والــكاكاو  والشــاي  البــن 
االصطناعــي ، الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب والخبــز 
والفطائــر والحلويــات والحلويــات  المثلجــة ، عســل النخــل والعســل األســود 
، الخميــرة ومســحوق الخبيــز ، الملــح والخــردل ، الخــل ، الصلصــات) التوابــل( 

ــج. ــارات ، الثل ،البه

( 73 )

Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38359 العالمة التجارية رقم :  38359
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Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: sharekat sinokrot cold chain lal bouza  بإسم :  شركة سنقرط كولد تشين للبوظة م.خ.م

Applicant Address :Ramallah, Industrial zone, Seville ST. 32 العنوان :  رام الله، المنطقة الصناعية، شارع اشبيلية 32  

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Industrial 
zone, Seville ST. 32 

عنوان التبليغ  : رام الله، المنطقة الصناعية، شارع اشبيلية 32 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

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

( 74 )

Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38360 العالمة التجارية رقم :  38360

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: sharekat sinokrot cold chain lal bouza  بإسم :  شركة سنقرط كولد تشين للبوظة م.خ.م

Applicant Address :Ramallah, Industrial zone, Seville 
ST. 32

العنوان :  رام الله، المنطقة الصناعية، شارع اشبيلية 32  

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Industrial 
zone, Seville ST. 32 

عنوان التبليغ  : رام الله، المنطقة الصناعية، شارع اشبيلية 32 

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. 

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

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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( 75 )

Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38362 العالمة التجارية رقم :  38362

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Pervasco Holding B.V.  .بإسم :  بيرفاسكو هولدينغ بي.في

Applicant Address :Deltahoek 110, 4511 PA Breskens, 
The Netherlands

العنوان :  ديلتاهوك 110، 4511 بي ايه بريسكينس، هولندا  

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 :

Sweets; confectionery; pastry, chocolate, biscuits prod-
ucts, not included in other classes 

الحلــوى؛ الحلويــات؛ المعجنــات، الشــوكوال، منتجــات البســكويت، غيــر 
ــرى  ــات اخ ــي فئ ــواردة ف ال

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

( 76 )

Date :08/09/2020 التاريخ : 2020/09/08

Trademark No.:38389 العالمة التجارية رقم :  38389

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name:  Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesellschaft 

بإسم :  بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت

Applicant Address :Petuelring 130; 80809 München, Germany                                       العنوان :  بتورلينغ 130، 80809 مانشن، المانيا
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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 :

 Vehicles; Motorcycles; bicycles; apparatus for locomo-
tion by land; engines for land vehicles; motors for land 
vehicles; parts and fittings for vehicles.

المركبــات، الدراجــات الناريــة، الدراجــات الهوائيــة، أجهــزة التنقــل بــرا، 
غيــار  قطــع  البريــة،  للمركبــات  موطــورات  البريــة،  للمركبــات  محــركات 

للمركبــات.  وتركيبــات 

( 77 )

Date :08/09/2020 التاريخ : 2020/09/08

Trademark No.:38390 العالمة التجارية رقم :  38390

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesel lschaft

بإسم :  بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت

Applicant Address :Petuelring 130, 80809 Munchen, 
DE (GERMANY)

العنوان :  بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا(

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 :

 Vehicles; Motorcycles; bicycles; apparatus for locomo-
tion by land; engines for land vehicles; motors for land 
vehicles; parts and fittings for vehicles.

المركبــات، الدراجــات الناريــة، الدراجــات الهوائيــة، أجهــزة التنقــل بــرا، 
غيــار  قطــع  البريــة،  للمركبــات  موطــورات  البريــة،  للمركبــات  محــركات 

للمركبــات.  وتركيبــات 

( 78 )

Date :08/09/2020 التاريخ : 2020/09/08التاريخ : 

Trademark No.:38391 العالمة التجارية رقم :  38391

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesel lschaft

بإسم :  بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت
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Applicant Address :Petuelring 130, 80809 Munchen, 
DE (GERMANY)

العنوان :  بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا(

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 :

 Installation, cleaning, repair and maintenance services 
in relation to vehicles and parts and accessories for ve-
hicles; vehicle restoration; rental and leasing of objects 
in relation to the provision of the aforesaid services,
included in this class; consultancy and information in 
relation to the aforesaid services, included in this class.

خدمــات التركيــب والتنظيــف والتصليــح والصيانــه المتعلقــة بالمركبــات 
وباجــزاء واكسســوارات المركبــات، ترميــم المركبــات، تأجيــر واســتئجار 
االشــياء المتعلقــة بتوفيــر الخدمــات اعــاله والمشــمولة فــي هــذا الصنــف، 
خدمــات تقديــم المشــورة والمعلومــات المتعلقــة بالخدمــات المذكــورة 

اعــاله ومشــمولة فــي هــذا الصنــف.

( 79 )

Date :08/09/2020 التاريخ : 2020/09/08

Trademark No.:38392 العالمة التجارية رقم :  38392

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: Bayerische Motoren Werke 
Aktiengesel lschaft

بإسم :  بايريسك موتورن فيرك اكتينجسلشافت

Applicant Address :Petuelring 130, 80809 Munchen, 
DE (GERMANY)

العنوان :  بتولرينغ 130، 80809 مانشن، دي أي )المانيا(

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 :

Installation, cleaning, repair and maintenance services 
in relation to vehicles and parts and accessories for ve-
hicles; vehicle restoration; rental and leasing of objects 
in relation to the provision of the aforesaid services, 
included in this class; consultancy and information in 
relation to the aforesaid services, included in this class.

خدمــات التركيــب والتنظيــف والتصليــح والصيانــه المتعلقــة بالمركبــات 
وباجــزاء واكسســوارات المركبــات، ترميــم المركبــات، تأجيــر واســتئجار 
االشــياء المتعلقــة بتوفيــر الخدمــات اعــاله والمشــمولة فــي هــذا الصنــف، 
خدمــات تقديــم المشــورة والمعلومــات المتعلقــة بالخدمــات المذكــورة 

اعــاله ومشــمولة فــي هــذا الصنــف.

( 80 )

Date :08/09/2020 التاريخ : 2020/09/08

Trademark No.:38393 العالمة التجارية رقم :  38393
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Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name:  Novartis AG بإسم :  نوفارتس ايه جي

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

Switzerland

                   

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. المستحضرات الصيدالنية.

( 81 )

Date :16/09/2020 التاريخ : 2020/09/16

Trademark No.:38394 العالمة التجارية رقم :  38394

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: Yiwu Wiseup Hardware Tools Co., 
Ltd.

بإسم :  واييو وايزاب هاردوير تولز كو.، لميتد.

Applicant Address :Room 505, Unit 2, No.1 Wuai 
Road, Jiangdong Street, Yiwu City, Zhejiang Province, 
China                    

جيانغدونــغ  رود،  واي   1 رقــم   ،2 يونيــت   ،505 روم    : العنــوان 
الصيــن                     زهيجيانــغ،  مقاطعــة  ســيتي،  وايــو  ســتريت، 

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 :

Lawnmowers [machines]; Cutting machines; Drilling 
machines; Mixing machines; Machines and apparatus for 
cleaning, electric; Saws [machines]; Electric hammers; 
Machines and apparatus for polishing [electric]; screw-
drivers, electric; Angle grinders; Spray guns for paint; 
Dynamos; Pumps [machines]; Agricultural implements 
other than hand-operated; Electric welding apparatus.

جــزازات العشــب )االت(، االت القــص، االت الحفــر، االت الخلــط، االت واداوت 
التنظيــف الكهربائيــة، المناشــير )االت(، المطارق الكهربائيــة، االت وادوات 
ــادق  ــا، بن ــرش الزواي ــة، مج ــي الكهربائي ــكات البراغ ــاء(، مف ــع )كهرب التلمي
الــرش للدهــان، مولــدات الكهربــاء، المضخــات )االت(، االدوات الزراعيــة غيــر 

تلــك المســتعملة يدويــا، ادوات اللحــام الكهربائيــة.

( 82 )

Date :16/09/2020 التاريخ : 2020/09/16
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Trademark No.:38395 العالمة التجارية رقم :  38395

Class: 8 في الصنف :   8

Applicant Name: Yiwu Wiseup Hardware Tools Co., 
Ltd.

بإسم :  واييو وايزاب هاردوير تولز كو.، لميتد.

Applicant Address :Room 505, Unit 2, No.1 Wuai 
Road, Jiangdong Street, Yiwu City, Zhejiang Province, 
China                    

جيانغدونــغ  رود،  واي   1 رقــم   ،2 يونيــت   ،505 روم    : العنــوان 
الصيــن                     زهيجيانــغ،  مقاطعــة  ســيتي،  وايــو  ســتريت، 

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 :

Files [tools]; Hobby knives [scalpels]; Non-electric 
caulking guns; Wire strippers [hand tools]; Hammers 
[hand tools]; Garden tools, hand-operated; Bits [parts of 
hand tools]; Saws [hand tools]; Spanners [hand tools]; 
Nail punches; Pincers; screwdrivers, non-electric; Cut-
ting tools [hand tools]; Riveters [hand tools]; Scissors.

الكهربائيــة،  غيــر  الثقــوب  ســد  بنــادق  المشــارط،  )ادوات(،  الملفــات 
ــة(، ادوات  ــة(، المطــارق )ادوات يدوي ادوات تقشــير االســالك )ادوات يدوي
الحقدائــق اليدويــة، قطــع )اجــزاء لــالدوات اليدويــة(، المناشــير )ادوات 
يدويــة(، البراغــي )ادوات يدويــة(، ثاقبــات للمســامير، الكماشــات، مفــكات 
البراغــي )غيــر الكهربائيــة(، ادوات القــص )ادوات يدويــة(، المبرشــمات 

)ادوات يدويــة(، المقصــات.

( 83 )

Date :02/07/2020 التاريخ : 2020/07/02

Trademark No.:38405 العالمة التجارية رقم :  38405

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Luban Foods LLC  .بإسم :  شركة لبان لأغذية ش. م. م

Applicant Address :P.O. Box 793, Ruwi 112, Sultanate of Oman العنوان :  ص. ب. رقم 793 ، رمز بريدى 112 روي، سلطنة عمان  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Meat dead fish, dead poultry and dead game, meat ex-
tracts, Preserved, frozen, dried and cooked fruits
and vegetables compotes, Jellies and jams, Eggs, Milk, 
sour milk (Laban), butter, cheese and
other dairy products Milk-based products, Edible oils 
and fats, other preserved foodstuffs, Pickles. 

ســمك غيــر حــي، لحــوم دواجــن غيــر حيــة، لحــوم الصيــد غيــر حيــة، 
خالصــات لحــم، فواكــه وخضــروات محفوظــة ومجمــدة و مجففــة ومطهــوة، 
هــالم )جيلــي( ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر ، البيــض،  الحليــب، لبــن 
ــب،  ــان، منتجــات أساســها الحلي ــة، منتجــات ألب ــدة، جبن ــن(، زب حامــض )لب
الزيــوت والدهــون الصالحــة لــأكل، مــواد غذائيــة أخــرى محفوظــة، مخلــالت. 
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( 84 )

Date :02/07/2020 التاريخ : 2020/07/02

Trademark No.:38406 العالمة التجارية رقم :  38406

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Luban Foods LLC  .بإسم :  شركة لبان لأغذية ش. م. م

Applicant Address :P.O. Box 793, Ruwi 112, Sultanate 
of Oman

العنوان :  ص. ب. رقم 793 ، رمز بريدى 112 روي، سلطنة عمان  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cocoa, beverages (chocolate and cocoa based), Sugar, 
Flour, preparations made from cereals bread biscuits 
and cakes, Pastry and confectionery, Honey, Yeast, bak-
ing powder, Salt, Mustard, Pepper
Vinegar, Spices, flavourings other than essential oils, 
Sauces, Dressings for salad, Ketchup, mayonnaise. 

دقيــق؛  ســكر؛  والــكاكاو؛  الشــوكوالتة  أساســها  مشــروبات  الــكاكاو؛ 
المســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز، بســكويت، كيــك؛ الفطائــر 
والحلويــات؛ العســل؛ الخميــرة؛ مســحوق الخبيــز؛ ملــح؛ الخــردل؛ فلفــل؛ خــل؛ 
ــل ســلطة؛  ــة؛ الصلصــات؛ تواب ــوت العطري بهــارات؛ منكهــات بخــالف الزي

ــز.  ــاب؛ مايوني كتش

( 85 )

Date :13/07/2020 التاريخ : 2020/07/13

Trademark No.:38419 العالمة التجارية رقم :  38419

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: sharkat Al frat  Al Stsmaria  بإسم :  شركة الفرات االستثمارية

Applicant Address :Al kalil tarek al hsba al jdeda العنوان :  الخليل / طريق الحسبة الجديدة  

Applicant for Correspondence:  hebron  Ras aljorah Borham buillding  عنوان التبليغ  : الخليل / رأس الجورة / عمارة برهان الجعبري

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

الكحوليــة،  غيــر  المشــروبات  مــن  وغيرهــا  والغازيــة  المعدنيــة  الميــاه 
مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائر الفواكه، شــراب ومســتحضرات 

ــل المشــروبات.  ــرى لعم أخ
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( 86 )

Date :29/06/2020 التاريخ : 2020/06/29

Trademark No.:38420 العالمة التجارية رقم :  38420

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 :Al Ram Junction,  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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Personal and social services rendered by others to meet 
the

خدمــات شــخصية واجتماعيــة يقدمهــا آخــرون تلبيــة لحاجــات 
ــراد.  األف

 , corporate social responsibility needs of individuals 

( 87 )

Date :26/07/2020 التاريخ : 2020/07/26

Trademark No.:38447 العالمة التجارية رقم :  38447

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: PREDO SAGLIK URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم :  بريــدو ســاجليك اورونليــري ســانايي فــي تيجاريــت انونيــم 
كيتي  شير

Applicant Address :2. Organize Sanayi Bolgesi 83227 
Nolu Cadde No: 15 Sehitkamil Gaziantep Turkey

العنــوان :  2. اورجانيــزى ســانايى بولجيســي 83227 نولــو جــاددي 
نــو:15 شــهيد كامــل غــازي عنتــاب تركيــا  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Bleaching and cleaning preparations, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for medi-
cal purposes, laundry bleach, fabric softeners for laun-
dry use, stain removers, dishwasher detergents 

مســتحضرات التبييــض والتنظيــف؛ المنظفــات بخــالف مــا هــو لالســتخدام 
فــي عمليــات التصنيــع ولأغــراض الطبيــة، مبيــض الغســيل، ملينــات 
األقمشــة الســتخدامها فــي الغســيل، مزيــالت البقــع، منظفــات غســالة 

ــون  الصح

( 88 )

Date :26/07/2020 التاريخ : 2020/07/26

Trademark No.:38448 العالمة التجارية رقم :  38448

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: PREDO SAGLIK URUNLERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم :  بريــدو ســاجليك اورونليــري ســانايي فــي تيجاريــت انونيــم 
كيتي  شير

Applicant Address :2. Organize Sanayi Bolgesi 83227 
Nolu Cadde No: 15 Sehitkamil Gaziantep Turkey

العنــوان :  2. اورجانيــزى ســانايى بولجيســي 83227 نولــو جــاددي 
نــو:15 شــهيد كامــل غــازي عنتــاب تركيــا  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Bleaching and cleaning preparations, detergents other 
than for use in manufacturing operations and for medi-
cal purposes, laundry bleach, fabric softeners for laun-
dry use, stain removers, dishwasher detergents 

مســتحضرات التبييــض والتنظيــف؛ المنظفــات بخــالف مــا هــو لالســتخدام 
فــي عمليــات التصنيــع ولأغــراض الطبيــة، مبيــض الغســيل، ملينــات 
األقمشــة الســتخدامها فــي الغســيل، مزيــالت البقــع، منظفــات غســالة 

ــون  الصح

( 89 )

Date :19/07/2020 التاريخ : 2020/07/19

Trademark No.:38450 العالمة التجارية رقم :  38450

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: KOFTECI YUSUF HAZIR YEMEK 
TEMIZLIK CANLI HAYVAN ET MAMULLERI 
 ENTEGRE GIDA ITHALAT IHRACAT SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم :  كوفتيجيــه يوســف هازيــر يميــك تيميزليــك جانلــه 
هايفــان ات ماموليــري انتيجــري جيــدا اتهــاالت اهراجــات ســانايى 

ــم شــيركيتي  ــت انوني ــي  تيجاري ف

Applicant Address :Selcuk Mahallesi, Ataturk Caddesi, 
No: 73, Iznik - Bursa, Turkey

العنــوان :  سالشــوك ماهاليســى، اتاتــورك جاديســي، نــو: 73، 
ــا   ــا، تركي ــق- بورص ازني
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Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh P.O. 
Box182  Beit Sahour

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, 
jams, compotes; eggs; milk, cheese, butter, yogurt and 
other milk products; oils and fats for food 

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه 
وخضــروات محفوظــة ومجمــدة ومجففــة ومطهــوة، هــالم )جيلــي( ومربيــات 
وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب الجبــن والزبــدة واللبــن والزبــادي 

وغيرهــا مــن منتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون لــأكل 

( 90 )

Date :19/07/2020 التاريخ : 2020/07/19

Trademark No.:38451 العالمة التجارية رقم :  38451

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: KOFTECI YUSUF HAZIR YEMEK 
TEMIZLIK CANLI HAYVAN ET MAMULLERI 
 ENTEGRE GIDA ITHALAT IHRACAT SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

بإســم :  كوفتيجيــه يوســف هازيــر يميــك تيميزليــك جانلــه 
هايفــان ات ماموليــري انتيجــري جيــدا اتهــاالت اهراجــات ســانايى 

ــم شــيركيتي  ــت انوني ــي  تيجاري ف

Applicant Address :Selcuk Mahallesi, Ataturk Caddesi, 
No: 73, Iznik - Bursa, Turkey

العنــوان :  سالشــوك ماهاليســى، اتاتــورك جاديســي، نــو: 73، 
ــا   ــا، تركي ــق- بورص ازني

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Services for providing food and drink; temporary 
accommodation 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت 

( 91 )

Date :14/07/2020 التاريخ : 2020/07/14

Trademark No.:38456 العالمة التجارية رقم :  38456
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Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Murad Abdul Majid Ibrahim Abrahim 
Addul Qader 

بإسم :  مراد عبد المجيد ابراهيم عبد الفادر 

Applicant Address :Nablus - Beit Iba Mobile 
0594088108 Email w_mr_2008@hotmail.com

العنوان :  نابلس - بيت ايبا جوال  0594088108  

Applicant for Correspondence:  Nablus عنوان التبليغ  : نابلس

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Ccoffee ,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. 

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 .

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

( 92 )

Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38463 العالمة التجارية رقم :  38463

Class: 43 في الصنف :   43

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

عنوان التبليغ  : البالوع، البيرة، عمارة إسطنبول، ط6، . 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Accommodation bureaux [hotels, boarding houses],  
Accommodation (Rental of temporary—),  Accommo-
dation reservations (Temporary—),  Boarding houses,  
Rental of transportable buildings,  Cafes,  Cafeterias,  
Canteens,  Catering (Food and drink—),  Homes (Re-
tirement—),  Homes (Tourist—),  Hotel reservations,  
Hotels,  Motels,  Rental of meeting rooms,  Restaurants,  
Restaurants (Self-service—),  Snack-bars. 

مكاتــب تأميــن اإلقامــة )الفنــادق والنــزل(؛ تأجيــر أماكــن اإلقامــة المؤقتــة؛ 
حجــز أماكــن اإلقامــة المؤقتــة؛ النــزل؛ تأجيــر المبانــي المتنقلــة؛ المقاهــي؛ 
التزويــد  )الكانتينــات(؛  المتنقلــة  أو  المؤقتــة  المطاعــم  الكافتيريــات؛ 
الحجــز  الســياح؛  إقامــة  أماكــن  اإلعتــكاف؛  بيــوت  والشــراب؛  بالطعــام 
فــي الفنــادق؛ الفنــادق؛ الفنــادق الصغيــرة )الموتيــالت(؛ تأجيــر غــرف 
االجتماعــات؛ المطاعــم؛ مطاعــم الخدمــة الذاتيــة؛ مطاعــم تقديــم الوجبــات 

الخفيفــة. 
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( 93 )

Date :22/07/2020 التاريخ : 2020/07/22

Trademark No.:38466 العالمة التجارية رقم :  38466

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Cofindex Information Technology& 
LTD (Private & 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 de-
velopment of), Computer Programming, Computer Pro-
grams (Duplication of,  Computer rental,  Computer soft-
ware consultancy, Computer software Design. , Computer 
software (Installation of) , Computer Software (Mainte-
nance of) Computer software (updating of, .Computer 
system analysis, Computer System design, Computer 
virus protection services, Consultancy (Computer soft-
ware), Conversion 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 
(Scanning).Hosting computer sites web sites, Monitoring 
of computer systems by remote access, Providing search 
engines for the internet, Recovery of computer data, Rent-
al of web servers, Research and development for others.

 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 الكترونيــة ، انشــاء وصيانــة المواقــع علــى شــبكة االنترنــت لآلخريــن، 
تحويــل بيانــات برامــج الكمبيوتــر ومعلوماتــه )تحويــل غيــر مــادي(، تحويــل 
بيانــات الوثائــق إلــى رقميــة )مســح(، تفعيــل مواقــع االنترنــت، مراقبــة 
أنظمــة الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول عــن بعيــد ، تزويــد محــركات بحــث 
علــى االنترنــت ، اســترجاع بيانــات الكمبيوتــر تأجيــر خــوادم الشــبكة، 

ــن. ــر لآلخري البحــث والتطوي
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( 94 )

Date :28/07/2020 التاريخ : 2020/07/28 

Trademark No.:38493 العالمة التجارية رقم :  38493

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sayyed Ibrahim Abed Alsayyed  بإسم :  سيد ابراهيم عبد الرحيم السيد

Applicant Address :Jenin العنوان :  جنين  

Applicant for Correspondence:  ALBERA- BORG MALL    عنوان التبليغ  : البيرة -- البالوع -عمارة برج مول

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. 

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

اشتراطات خاصة: مشروطة الحماية ياللون االحمر فقط  )الكتابة(

( 95 )

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
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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 

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

( 96 )

Date :28/07/2020 التاريخ : 2020/07/28

Trademark No.:38498 العالمة التجارية رقم :  38498

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: SOCIETE PHYTEAL  بإسم :  شركة فيتيال

Applicant Address :Z.I Mbarka 2020 Sidi thabet, 
Tunisia

العنــوان :  المنطقــة الصناعيــة المباركــة 2020 ســيدي ثابــت، 
تونــس  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل فــي غســيل وكــي 
ــون، عطــور  ــي وكشــط، صاب ــل وجل ــف وصق ــس، مســتحضرات تنظي المالب
وزيــوت عطريــة، مســتحضرات تجميــل، غســول )لوشــن(  للشــعر، منظفــات 

أســنان 

( 97 )

Date :29/07/2020 التاريخ : 2020/07/29

Trademark No.:38500 العالمة التجارية رقم :  38500

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Qfisha Brothers Company for 
Clothing 

بإسم :  شركة قفيشة إخوان للملبوسات 

Applicant Address :hebron العنوان :  الخليل  
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Applicant for Correspondence:  Ramallah, Alwaleed 
Building, 6th Floor, Mobile No. 0599098515 

عنوان التبليغ  : رام الله - عمارة الوليد مول - الطابق السادس 

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 purposes  steel-
wool  unworked or semi  worked glass    except glass 
used in building     glassware, porcelain and earthen-
ware not included in other classes. 

ــفنج،  ــاط وأس ــخ، أمش ــي وللمطب ــتعمال المنزل ــة لالس ــي وأوعي أدوات وأوان
فراشــي    عــدا فراشــي التلويــن أو الدهــان   ، مــواد صنــع الفراشــي، أدوات 
تنظيــف، ســلك جلــي، زجــاج غيــر مشــغول أو زجــاج شــبه مشــغول    عــدا 
الزجــاج المســتعمل فــي المبانــي   ، أوانــي زجاجيــة وأوانــي خــزف صينــي 

وأوانــي خزفيــة غيــر واردة فــي فئــات أخــرى. 

( 98 )

Date :29/07/2020 التاريخ : 2020/07/29

Trademark No.:38502 العالمة التجارية رقم :  38502

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: Qfisha Brothers Company for 
Clothing 

بإسم :  شركة قفيشة إخوان للملبوسات 

Applicant Address :hebron العنوان :  الخليل  

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Alwaleed 
Building, 6th Floor, Mobile No. 0599098515 

عنوان التبليغ  : رام الله - عمارة الوليد مول - الطابق السادس 

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 purposes  steel-
wool  unworked or semi  worked glass    except glass 
used in building     glassware, porcelain and earthen-
ware not included in other classes. 

ــفنج،  ــاط وأس ــخ، أمش ــي وللمطب ــتعمال المنزل ــة لالس ــي وأوعي أدوات وأوان
فراشــي    عــدا فراشــي التلويــن أو الدهــان   ، مــواد صنــع الفراشــي، أدوات 
تنظيــف، ســلك جلــي، زجــاج غيــر مشــغول أو زجــاج شــبه مشــغول    عــدا 
الزجــاج المســتعمل فــي المبانــي   ، أوانــي زجاجيــة وأوانــي خــزف صينــي 

وأوانــي خزفيــة غيــر واردة فــي فئــات أخــرى. 

( 99 )

Date :29/07/2020 التاريخ : 2020/07/29

Trademark No.:38503 العالمة التجارية رقم :  38503
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Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Qfisha Brothers Company for 
Clothing 

بإسم :  شركة قفيشة إخوان للملبوسات 

Applicant Address :hebron العنوان :  الخليل  

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Alwaleed 
Building, 6th Floor, Mobile No. 0599098515 

عنوان التبليغ  : رام الله - عمارة الوليد مول - الطابق السادس 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear.  .المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

( 100 )

Date :29/07/2020 التاريخ : 2020/07/29

Trademark No.:38504 العالمة التجارية رقم :  38504

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Qfisha Brothers Company for 
Clothing 

بإسم :  شركة قفيشة إخوان للملبوسات 

Applicant Address :hebron العنوان :  الخليل  

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Alwaleed 
Building, 6th Floor, Mobile No. 0599098515 

عنوان التبليغ  : رام الله - عمارة الوليد مول - الطابق السادس 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear.  .المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

( 101 )

Date :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38510 العالمة التجارية رقم :  38510

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Top Clean for Detergents and 
Chemical Supplies 

بإسم :  شركة توب كلين للمنظفات والتوريدات الكيماوية 
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Applicant Address :Near Samer Supermarket and 
Bakery - Amjad Abuzaid - 0599726726

ــامر  ــز س ــت ومخب ــوبر مارك ــب س ــه  بجان ــرة/ رام الل ــوان :  البي العن
  0599726726 جــوال 

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cosmetics، Cleaning and Disinfictant Detergents  المنظفات والمطهرات، ومستحضرات التجميل

اشتراطات خاصة: مشروطة بااللوان الوارده بالعالمة 

( 102 )

Date :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38511 العالمة التجارية رقم :  38511

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Top Clean for Detergents and 
Chemical Supplies 

بإسم :  شركة توب كلين للمنظفات والتوريدات الكيماوية 

Applicant Address :Near Samer Supermarket and 
Bakery - Amjad Abuzaid - 0599726726

ــامر  ــز س ــت ومخب ــوبر مارك ــب س ــه  بجان ــرة/ رام الل ــوان :  البي العن
  0599726726 جــوال 

Applicant for Correspondence:   Near Samer 
Supermarket and Bakery - Amjad Abuzaid - 
0 5 9 9 7 2 6 7 2 6

ــز  ــب ســوبر ماركــت ومخب ــه  بجان ــرة/ رام الل ــغ  :  البي ــوان التبلي عن
ســامر جــوال 0599726726  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cleaning and Disinfictant Detergents, Cosmetics  المنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل

اشتراطات خاصة: مشروطة بحماية االلوان 

( 103 )

Date :05/08/2020 التاريخ : 2020/08/05

Trademark No.:38513 العالمة التجارية رقم :  38513

Class: 3 في الصنف :   3
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Applicant Name: Top Clean for Detergents and 
Chemical Supplies 

بإسم :  شركة توب كلين للمنظفات والتوريدات الكيماوية 

Applicant Address :Near Samer Supermarket and 
Bakery - Amjad Abuzaid - 0599726726

ــامر  ــز س ــت ومخب ــوبر مارك ــب س ــه  بجان ــرة/ رام الل ــوان :  البي العن
  0599726726 جــوال 

Applicant for Correspondence:   Near Samer 
Supermarket and Bakery - Amjad Abuzaid - 
0 5 9 9 7 2 6 7 2 6

ــز  ــب ســوبر ماركــت ومخب ــه  بجان ــرة/ رام الل ــغ  :  البي ــوان التبلي عن
ســامر جــوال 0599726726  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cleaning and Disinfictant Detergents, Cosmetics  المنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل

اشتراطات خاصة: مشروطة بحماية االلوان الوارده بالعالمة 

( 104 )

Date :06/08/2020 التاريخ : 2020/08/06

Trademark No.:38525 العالمة التجارية رقم :  38525

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Tahina Al-Basha Company for Food 
Production and Industry 

بإسم :  شركة طحينة الباشا النتاج وصناعة  المواد الغذائية 

Applicant Address :Nablus / Beit Furik / Industrial Area 
Mobile: 0568066664 

العنــوان :  نابلــس /بيــت فوريــك / المنطقــة الصناعيــة   جــوال 
                     092501203: هاتــف     0568066664:

albasha.tahina.com@gmail.com Phone: 092501203                   

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tahina, sesame oil, olive oil, corn oil, palm oil, dates, 
potato chips, chickpeas, margarine, fruit jam. 

ــل  ــت النخي ــذره ،زي ــت ال ــون ـ، زي ــت الزيت ــم ، زي ــت السمس ــة ، زي الطحين
ــه .  ــى الفواك ــي ، مرب ــمن النبات ــص ، الس ــا ، الحم ــق البطاط ــور ـ رقائ ، التم

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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( 105 )

Date :06/08/2020 التاريخ : 2020/08/06

Trademark No.:38528 العالمة التجارية رقم :  38528

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: JT International SA  بإسم :  جيه تي انترناشيونال اس ايه

Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202 
Geneva, Switzerland

العنوان :   8 رو كازم-رادجافي, 1202 جنيف, 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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
 chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, tobacco substitutes not for medical purposes, 
 cigars, cigarillos; snuff; smokers&apos; articles included 
in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes and matches 

ــغ  ــن، تب ــغ الغاليي ــن، تب ــغ التدخي ــع؛ تب ــر مصن ــع او غي ــواء مصن ــغ، س التب
ــغ الســعوط )الشــّمة(؛ الســجائر، الســجائر  ــغ المضــغ، تب ــدوي، تب ــف الي الل
ــي،  ســيجار، ســيجاريلو  ــغ ليســت لالســتخدام الطب ــل تب ــة، بدائ االلكتروني
)ســيجار رفيــع(؛ ســعوط )الشــّمة(؛ ادوات المدخنيــن فــي الصنــف 34؛ ورق 

ــاب  ــواد الثق ــوف مســبقا واع الســجائر، ورق الســجائر الملف

( 106 )

Date :09/08/2020 التاريخ : 2020/08/09

Trademark No.:38532 العالمة التجارية رقم :  38532

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Auto sign trading co بإسم :  شركة اوتو ساين للتجارة العامة

Applicant Address :ramallah - betonia 0598120120       0598120120 العنوان :  رام الله - بيتونيا جوال

Applicant for Correspondence:  ramallah - betonia 0598120120 عنوان التبليغ  : رام الله - بيتونيا جوال 0598120120    فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Car brake pads, car radiator , car water pump , car disc 
drum , car gasket , shock Absorber for automobiles , 
Axles for vehicles , Suspension part.

بريــكات الســيارات , روديتــر مــاء الســيارات , طرمبــة مــاء الســيارات , 
درمــات الســيارات , كســكيتات ســيارات , ممتــص الصدمــات أو مخمــدات 

ــة  ــع هيئ ــات, قط ــب المركب ــاور دوالي ــيارات, مح ــات للس الصدم

اشتراطات خاصة: الحماية بااللوان االحمر واالسود واالبيض

مالحظة : 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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( 107 )

Date :16/07/2020 التاريخ : 2020/07/16

Trademark No.:38536 العالمة التجارية رقم :  38536

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Cloetta Holland B.V.  .بإسم :  كلويتا هوالند بي.في

Applicant Address :Hoevestein 26, 4903 SC 
OOSTERHOUT, The Netherlands

العنوان :  هوفستين 26، 4903 اس سي اوستيراوت، هولندا  

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 :

Non-medicated confectionery; chocolate and 
chocolates; sweets; candies; chewing gum. 

الشــوكوالتة؛  وقطــع  الشــوكوالتة  العالجيــة؛  غيــر  الحلويــات 
العلكــة  الســكاكر؛  والحلــوى؛ 

( 108 )

Date :10/08/2020 التاريخ : 2020/08/10

Trademark No.:38542 العالمة التجارية رقم :  38542

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: compny royal frozn food بإسم :  شركة رويال فروزن فود 

Applicant Address :RAMALLA                   
Applicant for Correspondence:  

العنوان :  رام الله سطح مرحبا                     
عنوان التبليغ  :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
ــي     ــالم    جيل ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف ــروات محفوظ ــه وخض فواك
ــب ومنتجــات  ــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحلي ــات وفواك ومربي

ــأكل.  ــة ل ــون الصالح ــوت والده ــب، الزي الحلي
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( 109 )

Date :11/08/2020 التاريخ : 2020/08/11

Trademark No.:38543 العالمة التجارية رقم :  38543

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Omar Abdelrahman Raoof Abo Deak بإسم :  عمر عبد الرحمن رؤوف ابو دياك 

Applicant Address :Jenin . Selate aldaher.main street   العنوان :  سيلة الظهر ا- الشارع الرئيسي
جوال: 0599474799    

Applicant for Correspondence:  jenin- albared st. 
almaithaloni buldeng

عنوان التبليغ  : جنين- شارع البريد عمارة الميثلوني - ط1
جوال: 0599474799

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Petifor , biscets , buns , cake , confectionery , cokes , 
lozenges , sugaly , sweet , almond candy.

بيتفــور , بســكويت , كعــك ,كيــك , حلويــات, قطــع حلــوى , كعــك 
محلــى , حلويــات ســكرية , حلــى لــوز.

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

( 110 )

Date :11/08/2020 التاريخ : 2020/08/11

Trademark No.:38546 العالمة التجارية رقم :  38546

Class: 45 في الصنف :   45

Applicant Name: The palestinian company for cash and 
valuable transportation and special security services.

بإســم :  الشــركة الفلســطينية لنقــل األمــوال والمقتنيــات الثمينــة 
والخدمــات األمنيــة الخاصــة

Applicant Address :RAMAllah       العنوان :  رام الله

Applicant for Correspondence:  5th floor- Ammar 
tower- AL_Irsal certer- AL birah- Ramallah

ــنتر-  ــال س ــار- االرس ــرج عم ــس- ب ــق الخام ــغ  : الطاب ــوان التبلي عن
ــه ــرة- رام الل البي
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

security services for the protection of property and in-
deviduals personal and social services rendered by oth-
er to meet the needs of indeviduals.

شــخصية  وخدمــات  واألفــراد  الممتلــكات  لحمايــة  األمنيــة  الخدمــات 
االفــراد. حاجــات  لتلبيــة  اخــرون  يقدمهــا  واجتماعيــة 

( 111 )

Date :11/08/2020 التاريخ : 2020/08/11

Trademark No.:38547 العالمة التجارية رقم :  38547

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: .Mikkawi for Clothing Co  بإسم :  شركة مكاوي لاللبسة عاديه عامه

Applicant Address :Omar Al-Mokhtar Street, Nablus, 
Palestine

العنوان :  شارع عمر المختار، نابلس، فلسطين  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear; veils, Petticoats, 
Mantillas, Dresses. 

ــر  ــس, تناني ــار مالب ــرأس, خم ــة ال ــدم ,أغطي ــاس الق ــس, ولب المالب
ــواب  ــات, أث ــة, طرح تحتي

( 112 )

Date :11/08/2020 التاريخ : 2020/08/11

Trademark No.:38548 العالمة التجارية رقم :  38548

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Al-Aker Investments and Supply 
Company PLP 

بإسم :  شركة العكر لالستثمار و التموين 

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

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

عنــوان التبليــغ  : شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة- نابلــس 
ــا ،ص.ب.768  ــارة جاليري ،عم
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising for Retail services for providing and cater-
ing Sweets food and drink and sweets products; assis-
tance services for business management or commercial 
functions for an industrial or commercial company for 
providing and catering Sweets food and drink; promo-
tion services provided by a commercial company by 
issuing store service cards to clients; Sweets products 
demonstration; sweets products sales promotion (for 
third parties); sales at public auctions specialized in pro-
viding and catering Sweets food and drink ; import-ex-
port agencies ; sweets and other products supplying 
services to third parties (purchasing of products and 
services for other companies); distribution of sweets 
and other products samples; computerized file manage-
ment; public relations; business management assistance 
in providing and catering Sweets food and drink; sales 
agencies and arranging sales services specialized in 
providing and catering Sweets food and drink ; whole-
sale and retail services specialized in providing and ca-
tering Sweets food and drink by any means. 

ــات  ــم الحلوي ــر وتقدي ــات توفي ــة واالعــالن بخصــوص خدم ــات الدعاي خدم
واالطعمــة والمشــروبات و بضائــع الحلويــات، خدمــات المســاعدة إلدارة 
الخاصــة  تجاريــة  أو  لشــركات صناعيــة  التجاريــة  األنشــطة  أو  األعمــال 
بتوفيــر وتقديــم الحلويــات واالطعمــة والمشــروبات، الخدمــات الترويجيــة 
المقدمــة مــن قبــل شــركة تجاريــة خاصــة بتوفيــر وتقديــم الحلويــات 
واالطعمــة والمشــروبات مــن خــالل إصــدار بطاقــات المحــالت التجاريــة 
للعمــالء, خدمــات عــرض منتجــات الحلويــات ,عــرض المنتوجــات الخاصــة 
بمنتجــات  الخاصــة  أخــرى(  )ألطــراف  المبيعــات  ترويــج  بالحلويــات, 
الحلويــات, المبيعــات فــي مــزادات عامــة خاصــة بتوفيــر وتقديــم الحلويــات 
واالطعمــة والمشــروبات, وكاالت االســتيراد والتصديــر, خدمــات توريــد 
الحلويــات لالطــراف االخــرى )شــراء المنتوجــات والخدمــات لشــركات أخــرى(, 
توزيــع العينــات الخاصــة بمنتجــات الحلويــات, إدارة الملفــات المحوســبة, 
العالقــات العامــة, المســاعدة فــي إدارة األعمــال التجاريــة أو الصناعيــة 
الخاصــة بتوفيــر وتقديــم الحلويــات واالطعمــة والمشــروبات, وكاالت البيــع 
وترتيــب خدمــات البيــع الخاصــة بتوفيــر وتقديــم الحلويــات واالطعمــة 
والمشــروبات, خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة الخاصــة بتوفيــر وتقديــم 

ــت  ــة كان ــأي طريق ــروبات ب ــة والمش ــات واالطعم الحلوي

( 113 )

Date :11/08/2020 التاريخ : 2020/08/11

Trademark No.:38549 العالمة التجارية رقم :  38549

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: .Mikkawi for Clothing Co  بإسم :  شركة مكاوي لاللبسة عاديه عامه

Applicant Address :Omar Al-Mokhtar Street, Nablus, 
Palestine

العنوان :  شارع عمر المختار، نابلس، فلسطين  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising for Retail services for clothing and foot-
wear, headgear, veils,  Petticoats, Mantillas, Dresses; 
assistance services for business management or com-
mercial functions for an industrial or commercial com-
pany for service of clothing and footwear, headgear, 
veils,  Petticoats, Mantillas, Dresses; organization of 
exhibitions and trade fairs for commercial or advertis-
ing purposes for Retail services for clothing and foot-
wear, headgear, veils,  Petticoats, Mantillas, Dresses;

ــس  ــة للمالب ــع بالتجزئ ــات البي ــوص خدم ــالن بخص ــة واالع ــات الدعاي خدم
ولبــاس القــدم و أغطيــة الــرأس و خمــار مالبــس و التنانيــر التحتيــة و 
األنشــطة  أو  األعمــال  إلدارة  المســاعدة  خدمــات  األثــواب،  و  الطرحــات 
التجاريــة لشــركات صناعيــة أو تجاريــة بخصــوص خدمــات البيــع بالتجزئــة 
للمالبــس ولبــاس القــدم و أغطيــة الــرأس و خمــار مالبــس و التنانيــر التحتية 
ــة او  ــات اإلعالني ــة للغاي ــم المعــارض التجاري ــواب, تنظي و الطرحــات و األث
ــدم و  ــاس الق ــس ولب ــة للمالب ــع بالتجزئ ــات البي ــوص خدم ــة بخص التجاري
أغطيــة الــرأس و خمــار مالبــس و التنانيــر التحتيــة و الطرحــات و األثــواب,



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون72

promotion services provided by a commercial company 
by issuing store service cards to clients; modeling ser-
vices for sales promotions or advertising purposes for 
service of clothing and footwear, headgear, veils,  Pet-
ticoats, Mantillas, Dresses; product demonstration of 
clothing and footwear, headgear, veils,  Petticoats, Man-
tillas, Dresses; sales promotion for clothing and foot-
wear, headgear, veils,  Petticoats, Mantillas, Dresses (for 
third parties); import-export agencies for Retail services 
for clothing and footwear, headgear, veils,  Petticoats, 
Mantillas, Dresses; supplying services to third parties for 
clothing and footwear, headgear, veils,  Petticoats, Man-
tillas, Dresses (purchasing of products and services for 
other companies); wholesale and retail services by any 
means; the bringing together for the benefit of others, of 
a variety of goods, enabling customers to conveniently 
view and purchase of clothing and footwear goods. 

الخدمــات الترويجيــة المقدمــة مــن قبــل شــركة تجاريــة مــن خــالل إصــدار 
بطاقــات المحــالت التجاريــة للعمــالء,

ــوص  ــات بخص ــج المبيع ــالن أو تروي ــة واإلع ــاذج الدعاي ــداد نم ــات إع خدم
خدمــات البيــع بالتجزئــة للمالبــس ولبــاس القــدم و أغطيــة الــرأس و خمــار 
عــرض منتوجــات  األثــواب,  و  الطرحــات  و  التحتيــة  التنانيــر  و  مالبــس 
المالبــس ولبــاس القــدم و أغطيــة الــرأس و خمــار مالبــس و التنانيــر التحتيــة 
ــة  ــاس القــدم و أغطي ــس ولب ــج مبيعــات المالب ــواب, تروي و الطرحــات و األث
الــرأس و خمــار مالبــس و التنانيــر التحتيــة و الطرحــات و األثــواب )ألطــراف 
أخــرى(, وكاالت االســتيراد والتصديــر الخاصــة بالمالبــس ولبــاس القــدم و 
أغطيــة الــرأس و خمــار مالبــس و التنانيــر التحتيــة و الطرحــات و األثــواب, 
خدمــات التوريــد لالطــراف االخــرى )شــراء المنتوجــات والخدمــات لشــركات 
أخــرى( الخاصــة بالمالبــس ولبــاس القــدم و أغطيــة الــرأس و خمــار مالبــس و 
التنانيــر التحتيــة و الطرحــات و األثــواب, خدمــات البيــع بالجملــة وبالتجزئــة 
ــر،  ــح الغي ــن الســلع لصال ــع تشــكيلة م ــات تجمي ــت, خدم ــة كان ــأي طريق ب
ــع  ــات البي ــرائها, خدم ــا و ش ــن معاينته ــن م ــة الزبائ ــن عام ــك لتمكي وذل

ــة للمالبــس و االحذيــة.  بالتجزئ

( 114 )

Date :12/08/2020 التاريخ : 2020/08/12

Trademark No.:38551 العالمة التجارية رقم :  38551

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ammar Ghalib Mohammed Julani بإسم :  عمار غالب محمد جوالني

Applicant Address :Hebron/ Beit Kahil       العنوان :  الخليل/ بيت كاحل

Applicant for Correspondence:  Palestine /Hebron//
Alharas Building/2nd floor

عنوان التبليغ  : /الخليل/عمارة الحرس/ط2

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Seasoned reafy to eat snacks mad mainly of 
po ta to (Sh ibs )

الوجبــات الخفيفــة الجاهــزة لــالكل و المتبلــة و المركبــة بشــكل 
اساســي مــن البطاطا)شــيبس(

( 115 )

Date :12/08/2020 التاريخ : 2020/08/12

Trademark No.:38555 العالمة التجارية رقم :  38555
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Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: .AGROQUIMICOS DE LEVANTE, 
S.A 

بإسم :  اغروكيميكوس دو لوفانتي، اس.اي 

Applicant Address :Poligono Industrial Castilla, vial 5, 
s/n , 46380 CHESTE (VALENCIA) SPAIN

العنــوان :  بوليغونــو اندســتريال كاســتيلال، فيــال 5، اس / ان، 
)فالينســيا(   شيســتي   46380

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Disinfectants, disinfectants for floors, sterilizing prod-
ucts and solutions, soil-sterilizing preparations, prepa-
rations for destroying noxious animals, pest control 
preparations and articles, fumigants, fumigating sticks, 
preparations for spraying agricultural soil, fungicides, 
herbicides, insecticides, parasiticides, nematicides, ger-
micides, all the above products in liquid form. 

مطهــرات، مطهــرات لالرضيــات، منتجــات ومحاليــل للتعقيم، مســتحضرات 
تجديــب التربــة، مســتحضرات إلبــادة الحيوانــات الضــارة، مســتحضرات 
نــات، أعــواد تبخيــر، مســتحضرات لــرش التربــة 

ّ
ومــواد لمكافحــة االفــات، مدخ

الزراعيــة، مبيــدات فطريــات، مبيــدات أعشــاب ، مبيــدات حشــرية، مبيــدات 
المنتجــات  جميــع  جراثيــم،  مبيــدات  الخيطيــات،  مبيــدات  طفيليــات، 

المذكــورة أعــاله بشــكل ســوائل. 

( 116 )

Date :12/08/2020 التاريخ : 2020/08/12

Trademark No.:38556 العالمة التجارية رقم :  38556

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: .AGROQUIMICOS DE LEVANTE, 
S.A 

بإسم :  اغروكيميكوس دو لوفانتي، اس.اي 

Applicant Address :Poligono Industrial Castilla, vial 5, 
s/n , 46380 CHESTE (VALENCIA) SPAIN

العنــوان :  بوليغونــو اندســتريال كاســتيلال، فيــال 5، اس / ان، 
)فالينســيا(   شيســتي   46380

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Fumigants, Fungicides, Nematicides and Disinfectants, 
all of them for agricultural and horticultural floors. 

نــات، مبيــدات فطريــات، مبيــدات خيطّيــات ومطهــرات، كلهــا لأراضــي 
ّ
مدخ

ــاتين.  الزراعية والبس

( 117 )

Date :13/08/2020 التاريخ : 2020/08/13



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون74

Trademark No.:38565 العالمة التجارية رقم :  38565

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: The Palestinian Manufacturing 
Company for Tissue Paper and Hygienic Products 

الورقيــة  المناديــل  لتصنيــع  الفلســطينية  الشــركة    : بإســم 
لصحيــة  ا و

Applicant Address :Industrial Zone - Bethlehem  - 
Palestine

العنوان :  المنطقة الصناعية - بيت لحم – فلسطين  

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :
                

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Paper and cardboard for packaging and wrapping pur-
poses, cardboard boxes; paper towels; toilet paper; pa-
per napkins 

الــورق  مــن  صناديــق  والتغليــف؛  التعبئــة  ألغــراض  والكرتــون  الــورق 
الورقيــة  المناديــل  التواليــت؛  ورق  ورقيــة؛  مناشــف  المقــوى؛ 

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

( 118 )

Date :13/08/2020 التاريخ : 2020/08/13

Trademark No.:38568 العالمة التجارية رقم :  38568

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Al-Munif Company for Chemical 
Detergents 

بإسم :  شركة المنيف للمنظفات الكيماوية 

Applicant Address :Qalqelia – Baqa alhatab - jawal : 
0595912520     , Email: al.munif.com@gmail.com

العنوان :  قلقيلية - باقة الحطب- جوال: 0595912520

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :
                

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

baths (cosmetic preparations for) brightening chemicals 
(color- for house- hold purposes (launry), cakes of toi-
let soap, cleaning preparations , cleaning milk for toilet 
purposes, color brightening chemicals for household 
purposes laundry, color – removing preparations, cos-
metics, antiperspirant soap, creams 

مســتحضرات تجميليــة لالســتحمام، كيماويــات لتصنيــع االلــوان للغايــات 
ــف،  ــتحضرات تنظي ــة، مس ــون الزين ــن صاب ــع م ــيل(،  قط ــة )الغس المنزلي
ــوان لغايــات  ــات لتصنيــع األل ــب منظــف لغايــات التواليــت، كيماوي حلي
منزليــة )غســيل وكــي(، مســتحضرات إزالــة األلــوان، مســتحضرات تجميــل، 

ــون مضــاد للعــرق، كريمــات تجميليــة  صاب
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( 119 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38569 العالمة التجارية رقم :  38569

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: Firas Fouad Darwish Jarwan بإسم :  فراس فؤاد درويش جروان

Applicant Address :Rafidia - Al Atirah Building        العنوان :  رفيديا  عمارة االتيرة

Applicant for Correspondence:  Nablus - Sufyan Street 
- Antar Building0598648320 

عنوان التبليغ  : نابلس شارع سفيان  عمارة عنتر 0598648320 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Building construction; repair; installation services And 
all the categories mentioned in class 37 

إنشــاء المبانــي واإلصــالح وخدمــات التركيــب أو التجميــع وجميــع الفئــات 
ــواردة فــي الصنــف 37. ال

( 120 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16 

Trademark No.:38570 العالمة التجارية رقم :  38570

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Firas Fouad Darwish Jarwan بإسم :  فراس فؤاد درويش جروان

Applicant Address :Rafidia - Al Atirah Building        العنوان :  رفيديا  عمارة االتيرة

Applicant for Correspondence:  Nablus - Sufyan Street 
- Antar Building0598648320 

عنوان التبليغ  : نابلس شارع سفيان  عمارة عنتر 0598648320 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Teleshopping services (Providing telecommunication 
channels for

توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد                    
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( 121 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38571 العالمة التجارية رقم :  38571

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  
شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Spices سماق

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

( 122 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38572 العالمة التجارية رقم :  38572

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Flowers زهورات

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

( 123 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38573 العالمة التجارية رقم :  38573

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry and marketing بإسم :  شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Garden herbs زعتر

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

( 124 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38574 العالمة التجارية رقم :  38574

Class: 30 في الصنف :   30
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Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  
شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Chips ceral products قزحة

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

( 125 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38575 العالمة التجارية رقم :  38575

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  
شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980  فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Garden red herbs زعتر أحمر

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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( 126 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38576 العالمة التجارية رقم :  38576

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  
شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Crereal preparations فريكة

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

( 127 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38577 العالمة التجارية رقم :  38577

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  
شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Creeal preparations فريكة

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

( 128 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38578 العالمة التجارية رقم :  38578

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  
شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Garden red herbs زعتر أحمر

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

( 129 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38579 العالمة التجارية رقم :  38579
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Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  
شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Garden herbs زعتر

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

( 130 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38580 العالمة التجارية رقم :  38580

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق 

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st         العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank 

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Chips ceral products 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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( 131 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38581 العالمة التجارية رقم :  38581

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Jobeco general trading FZCO بإسم :  جوبيكو للتجارة العامة ش م ح 

Applicant Address :office number lb(180709) floor 7 
jafra view 18 dubai emirates                   

ــرا  ــي، جاف ــل عل ــي ، جب ــة المتحــدة ، دب ــارات العربي ــوان :  االم العن
ــي 180709                                    ــم ال ب ــب رق ــو ط 18، مكت في

Applicant for Correspondence:  alberah- alkhateeb bld- 
floor1 

عنــوان التبليــغ  : البيــرة - شــارع نابلــس- عمــارة الخطيــب - الطابــق 
األول- فــوق محــالت العــوري للبــالط 

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. 

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

( 132 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38582 العالمة التجارية رقم :  38582

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: Tobacc alraed Company for Trade, 
Export and Packaging Tobacco Ltd. 

ــغ  ــف التب ــر وتغلي ــارة و تصدي ــد لتج ــاك الرائ بإســم :  شــركة توب
ــدودة  المح

Applicant Address :alyaman- seda-  Main Street                                        العنوان :  صعدة، الشارع العام، اليمن

Applicant for Correspondence:  alberah- alkhateeb bld- 
floor1 

عنــوان التبليــغ  : البيــرة - شــارع نابلــس- عمــارة الخطيــب - الطابــق 
األول- فــوق محــالت العــوري للبــالط 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco  smokers’ articles  matches.  .التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب
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( 133 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38584 العالمة التجارية رقم :  38584

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  
شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة

Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

spices سماق 

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

( 134 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38585 العالمة التجارية رقم :  38585

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: Sanabel al nasr company for industry 
and marketing

بإسم :  
شركة سنابل النصر للصناعة والتسويق

Applicant Address :Ajja -jenin alramh st       العنوان :  عجة - جنين - شارع الرامة
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Applicant for Correspondence:  jenin - abu baker st 
aganinst arab bank

ــي  ــل البنــك العرب ــو بكــر - مقاب عنــوان التبليــغ  : جنيــن - شــارع أب
جــوال : 0599743980

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

flowers زهورات

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

( 135 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38589 العالمة التجارية رقم :  38589

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 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Dietetic preparations and Dietetic food supplements; hy-
giene preparations and articles; Medical and veterinary 
preparations and articles; Pharmaceutical products. 

مســتحضرات  للحميــة؛  الغذائيــة  والمكمــالت  للحميــة  المســتحضرات 
ومــواد الصحــة الشــخصية؛ المســتحضرات واألدوات الطبيــة والبيطريــة؛ 

الصيدالنيــة  المنتجــات 

( 136 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38590 العالمة التجارية رقم :  38590

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Tropicana Products, Inc.  .بإسم :  تروبيكانا برودكتس، إنك

Applicant Address :1001 13th Avenue East, Bradenton, 
Florida, 34208 U.S.A.

برادينتــون،  ايســت،  أفينيــو  اتــش  تــي   13  1001   : العنــوان 
االمريكيــة   المتحــدة  الواليــات   34208 فلوريــدا، 
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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 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

fruit juices and fruit drinks.  عصائر الفواكه  و مشروبات مستخلصة من الفواكه

اشتراطات خاصة:تشتمل العالمة على اللون االخضر واالبيض

( 137 )

Date :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38592 العالمة التجارية رقم :  38592

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 :16/08/2020 التاريخ : 2020/08/16

Trademark No.:38593 العالمة التجارية رقم :  38593

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; 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; protective cases, decorative covers and carrying 
cases for electronic cigarettes, tobacco heating devic-
es and electronic smoking devices; in-car cradles and 
in-car holders for electronic cigarettes, tobacco heating 
devices and electronic smoking devices; containers for 
the disposal of used heated tobacco sticks; cleaners, 
cleaning preparations, cleaning utensils and cleaning 
brushes for electronic cigarettes, tobacco heating de-
vices and electronic smoking devices. 

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.  
ــة  ــجائر اإللكتروني ــل للس ــب الحم ــة وحقائ ــة الزين ــة وأغطي ــة الواقي األوعي
الحامــالت  اإللكترونيــة؛  التدخيــن  وأجهــزة  التبــغ  تســخين  وألجهــزة 
اإللكترونيــة  للســجائر  المخصصــة  للســيارات  والحمــاالت  للســيارات 
وألجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة؛ عبــوات التخلــص 
ومســتحضرات  المنظفــات  المســتهلكة؛  المســخن  التبــغ  أعــواد  مــن 
التنظيــف وأدوات التنظيــف وفراشــي التنظيــف للســجائر اإللكترونيــة 

وألجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة
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Date :17/08/2020 التاريخ : 2020/08/17

Trademark No.:38594 العالمة التجارية رقم :  38594

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: MICRO-STAR INT&apos;L CO., 
LTD. 

بإسم :  ميكرو – ستار انتل كو.، ليمتد. 

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

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Computer servers; Laptop computers; Computer pe-
ripherals and parts namely, Computer hardware; Com-
puter software comprised of operating system pro-
grams; Computer memories; Hard discs; Host case; 
Computer motherboards; Video display cards; Comput-
er mouse; Computer keyboards; Computer TFT-LCD 
monitors. 

وقطــع  الكمبيوتــر  أجــزاء  المحمــول؛  الكمبيوتــر  الكمبيوتــر؛  ســيرفورات 
ــج  ــن برام ــة م ــر المكون ــج الكمبيوت ــر؛ برام ــزة الكمبيوت ــا أجه ــار ومنه الغي
نظــام التشــغيل؛ ذاكــرات الحاســوب؛ أقــراص صلبــة؛ جهــاز إســتقبال؛ 
لوحــات رئيســية للكمبيوتــر؛ بطاقــات عــرض الفيديــو؛ فــأرة الحاســوب؛ 
ــي(  ــي إف ت ــر؛ شاشــات الكريســتال الســائل )ت ــح الكمبيوت لوحــات مفاتي

للكمبيوتــر. 

( 140 )

Date :17/08/2020 التاريخ : 2020/08/17

Trademark No.:38595 العالمة التجارية رقم :  38595

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: ENI S.p.A.  .بإسم :  إيني إس. بي. إيه

Applicant Address :Piazzale Enrico Mattei, 1 - 00144 
Roma - ITALIA

العنوان :  بيازالي إنريكو ماتي، 00144 - 1 روما - ايطاليا  
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Applicant for Correspondence:  JEHAD ALI Ghrayeb 
HASAN BANI ODEH  - State of Palestine/ B.X 21

عنــوان التبليــغ  : جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ص.ب 21

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Industrial oils and greases, wax; Lubricants; gas; methane; 
fuel; Dust absorbing, wetting and binding compositions; 
Fuels and illuminants; Candles and wicks for lighting. 

زيــوت وشــحوم صناعيــة، شــمع؛ مزلقــات؛ غــاز؛ ميثــان؛ وقــود؛ مركبــات 
امتصــاص وترطيــب وتثبيــت الغبــار؛  وقــود ومــواد إضــاءة؛ شــموع وفتائــل 

ــاءة.  لإلض

( 141 )

Date :17/08/2020 التاريخ : 2020/08/17

Trademark No.:38596 العالمة التجارية رقم :  38596

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: CROP›S NV  بإسم :  كروبس ان في

Applicant Address :Oostrozebeeksestraat 148, 8710 
OOIGEM, Belgium

العنوان :  اوستروزيبيكسيسترات 148، 8710 اويغيم، بلجيكا  

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Frozen vegetables; prepared vegetables; processed 
vegetables; preserved vegetables; vegetable burgers 
(processed vegetable patties); cheese products for use 
in cheese burgers; snacks based on vegetables; ready-
to-eat vegetables; prepared fruit; frozen fruit; ready-to-
eat deep-frozen meals consisting mainly of vegetables; 
prepared meals consisting mainly of meat; prepared 
meals consisting mainly of fish; soups; fruit and vege-
table puree; prepared vegetarian dishes consisting pri-
marily of vegetables; formed textured vegetable protein 
for use as a meat substitute. 

الخضــروات المجمــدة؛ خضــروات محضــرة؛ الخضــروات المجهــزة؛ الخضروات 
ــن  ــر الخضــار المصنعــة(؛ منتجــات الجب ــي )فطائ ــر النبات المحفوظــة؛ البرغ
لالســتخدام فــي برغــر الجبــن؛ وجبــات خفيفــة أساســها الخضــار؛ خضــروات 
جاهــزة لــأكل؛ فاكهــة محضــرة؛ فاكهــه مجمــدة؛ وجبــات جاهــزة مجمــدة  
اساســها الخضــار؛ وجبــات محضــرة  اساســها اللحــوم؛ وجبــات جاهــزة  
اساســها األســماك؛ الحســاء ؛ هريــس الفواكــه والخضــروات؛ أطبــاق نباتيــة 
محضــرة اساســها الخضــروات؛ بروتيــن نباتــي مشــكل ومركــب لالســتخدام 

كبديــل للحــوم. 

( 142 )

Date :17/08/2020 التاريخ : 2020/08/17

Trademark No.:38598 العالمة التجارية رقم :  38598

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name:  Joint Stock Company “Obninskorgsintez“ بإسم :  جوينت ستوك كومباني »أوبنينسكورغسينتيز«
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Applicant Address :Kievskoye Shosse, 75, Obninsk, 
RU-249032 Kaluga region (RU)

العنــوان :  كييفســكويي شوســي، 75، أوبنينســك، آر يــو249032- 
كالوغــا ريجــن )روســيا(  

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

oils for releasing form work [building]; lubricating oil; 
lubricating grease; lubricants; additives, non-chemical, 
to motor fuel; industrial oil; cutting fluids; motor oil; 
mineral fuel. 

ــحم  ــق؛ ش ــت تزلي ــاء[؛ زي ــواد البن ــب ]م ــي القوال ــاق ف ــك اإللتص ــوت لف زي
تزليــق؛ مزلقــات؛ إضافــات غيــر كيميائيــة إلــى وقــود المحــركات؛ زيــت 

صناعــي؛ موائــع قطــع؛ زيــت محــركات؛ وقــود معدنــي. 

( 143 )

Date :17/08/2020 التاريخ : 2020/08/17

Trademark No.:38599 العالمة التجارية رقم :  38599

Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name:  Joint Stock Company 
“Obninskorgsintez “

بإسم :  جوينت ستوك كومباني »أوبنينسكورغسينتيز«

Applicant Address :Kievskoye Shosse, 75, Obninsk, 
RU-249032 Kaluga region (RU)

العنــوان :  كييفســكويي شوســي، 75، أوبنينســك، آر يــو249032- 
كالوغــا ريجــن )روســيا(  

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

antifreeze; oil dispersants; detergent additives to petrol 
/ detergent additives to gasoline; chemical additives 
for oils; additives, chemical, to motor fuel / chemical 
additives to motor fuel; fluids for hydraulic circuits / 
liquids for hydraulic circuits; liquids for removing sul-
fates from batteries / liquids for removing sulfates from 
accumulators; power steering fluid; brake fluid; en-
gine-decarbonising chemicals / chemical preparations 
for decarbonising engines; transmission fluid; trans-
mission oil; anti-boil preparations for engine coolants; 
coolants for vehicle engines. 

مانــع تجمــد؛ مشــتتات الزيــت؛ إضافــات منظفــة إلــى البنزيــن ]الجازوليــن[؛ 
ــركات؛  ــود المح ــى وق ــة إل ــات كيميائي ــوت؛ إضاف ــة للزي ــات كيميائي إضاف
ــة؛  ســوائل إلزالــة الكبريتــات مــن البطاريــات /   موائــع للدوائــر الهيدروليكيَّ
ســوائل إلزالــة الكبريتــات مــن المراكــم؛ مائــع للمقــود اآللــي؛ مائــع للمكابــح؛  
/  مســتحضرات  المحــركات  المترســب فــي  الكربــون  كيماويــات إلزالــة 
كيميائيــة إلزالــة الكربــون المترســب فــي المحــركات؛ ســائل نقــل الحركــة؛ 
ــركات؛  ــردات المح ــان لمب ــة للغلي ــة؛ مســتحضرات مانع ــل الحرك ــوت نق زي

ــات.  ــردات لمحــركات المركب مب

( 144 )

Date :17/08/2020 التاريخ : 2020/08/17
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Trademark No.:38600 العالمة التجارية رقم :  38600

Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name:  Joint Stock Company 
“Obninskorgsintez “

بإسم :  جوينت ستوك كومباني »أوبنينسكورغسينتيز«

Applicant Address :Kievskoye Shosse, 75, Obninsk, 
RU-249032 Kaluga region (RU)

العنــوان :  كييفســكويي شوســي، 75، أوبنينســك، آر يــو249032- 
كالوغــا ريجــن )روســيا(  

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

antifreeze; oil dispersants; detergent additives to petrol 
/ detergent additives to gasoline; chemical additives 
for oils; additives, chemical, to motor fuel / chemical 
additives to motor fuel; fluids for hydraulic circuits / 
liquids for hydraulic circuits; liquids for removing sul-
fates from batteries / liquids for removing sulfates from 
accumulators; power steering fluid; brake fluid; en-
gine-decarbonising chemicals / chemical preparations 
for decarbonising engines; transmission fluid; trans-
mission oil; anti-boil preparations for engine coolants; 
coolants for vehicle engines. 

مانــع تجمــد؛ مشــتتات الزيــت؛ إضافــات منظفــة إلــى البنزيــن ]الجازوليــن[؛ 
ــركات؛  ــود المح ــى وق ــة إل ــات كيميائي ــوت؛ إضاف ــة للزي ــات كيميائي إضاف
ــة؛  ســوائل إلزالــة الكبريتــات مــن البطاريــات /   موائــع للدوائــر الهيدروليكيَّ
ســوائل إلزالــة الكبريتــات مــن المراكــم؛ مائــع للمقــود اآللــي؛ مائــع للمكابــح؛  
/  مســتحضرات  المحــركات  المترســب فــي  الكربــون  كيماويــات إلزالــة 
كيميائيــة إلزالــة الكربــون المترســب فــي المحــركات؛ ســائل نقــل الحركــة؛ 
ــركات؛  ــردات المح ــان لمب ــة للغلي ــة؛ مســتحضرات مانع ــل الحرك ــوت نق زي

ــات.  ــردات لمحــركات المركب مب

( 145 )

Date :17/08/2020 التاريخ : 2020/08/17 

Trademark No.:38601 العالمة التجارية رقم :  38601

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name:  Joint Stock Company 
“Obninskorgsintez “

بإسم :  جوينت ستوك كومباني »أوبنينسكورغسينتيز«

Applicant Address :Kievskoye Shosse, 75, Obninsk, 
RU-249032 Kaluga region (RU)

العنــوان :  كييفســكويي شوســي، 75، أوبنينســك، آر يــو249032- 
كالوغــا ريجــن )روســيا(  

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

oils for releasing form work [building]; lubricating oil; 
lubricating grease; lubricants; additives, non-chemical, 
to motor fuel; industrial oil; cutting fluids; motor oil; 
mineral fuel. 

ــحم  ــق؛ ش ــت تزلي ــاء[؛ زي ــواد البن ــب ]م ــي القوال ــاق ف ــك اإللتص ــوت لف زي
تزليــق؛ مزلقــات؛ إضافــات غيــر كيميائيــة إلــى وقــود المحــركات؛ زيــت 

صناعــي؛ موائــع قطــع؛ زيــت محــركات؛ وقــود معدنــي. 
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( 146 )

Date :17/08/2020 التاريخ : 2020/08/17

Trademark No.:38602 العالمة التجارية رقم :  38602

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Faces Trading And Export بإسم :  شركة فيسيز للتجارة واالستيراد

Applicant Address :Ramallah Al Masyoun Bitillo buld 
4th floor Aprt: 14   

العنــوان :  رام اللــه الماصيــون عمــارة بيتيلــو الطابــق الرابــع شــقة 
رقــم 14    

Applicant for Correspondence:  Ramallah Al Masyoun 
Bitillo buld 4th floor Aprt: 14

عنــوان التبليــغ  : رام اللــه الماصيــون عمــارة بيتيلــو الطابــق الرابــع 
شــقة رقــم 14

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

الكافتيريــات ، التزويــد بالطعــام والشــراب ، المطاعــم ، مطاعــم 
الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 

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

( 147 )

Date :18/08/2020 التاريخ : 2020/08/18

Trademark No.:38605 العالمة التجارية رقم :  38605

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name:  Nile Mineral Water and Investment 
Company 

بإسم :  مشركة التيا للمياه المعدنية واالستثمار

Applicant Address :NABLUS, BALATA , Near Nassar 
Bakery , TEL :0595130060   

العنــوان :  نابلــس - بالطــه - بالقــرب مــن مخبــز نصــار هاتــف 
    0595130060 :

Applicant for Correspondence:  NABLUS+ OMAR 
MOGHTAR STREET -- NAEAM ABDELHADI 
BUILDING

عنــوان التبليــغ  : نابلــس - شــارع عمــر المختــار- عمــارة نعيــم 
0597634043 جــوال   ، ط3   - عبدالهــادي 
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 (Soda water  water  tables  water (selizer)  Water  
tables, water (beverages).

ــاء  ــوار _م ــي ف ــاء معدن ــد _ م ــة للموائ ــاه معدني ــودا _ مي ــاء ص  م
للموائــد _ ميــاه شــرب ) مشــروبات(

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

( 148 )

Date :18/08/2020 التاريخ : 2020/08/18

Trademark No.:38607 العالمة التجارية رقم :  38607

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: Suliman Hasan Suliman Alswiti بإسم :  سليمان حسن سليمان السويطي

Applicant Address :Hebron Dora Emran Eye         العنوان :  الخليل دورا عين عمران

Applicant for Correspondence:  Hebron Dora Emran 
Eye 

عنوان التبليغ  : الخليل دورا عين عمران 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Beds , Bedsteads [wood]  , Blinds (indoor window-) 
[shades] [furniture] , Desks (standing-) , Divans , 
Furniture  , Furniture (Office) , Mattresses , Tables 

أســرة ، هيــاكل أســرة مــن الخشــب ، ســتائر داخليــة للنوافــذ أثــاث 
، مكاتــب أثــاث ، كنــب ، أثــاث ، أثــاث مكاتــب ، فرشــات ، طــاوالت  

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

( 149 )

Date :18/08/2020 التاريخ : 2020/08/18

Trademark No.:38608 العالمة التجارية رقم :  38608
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Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Kholood Mohammad Ahmad Zaher  بإسم :  خلود محمد أحمد زاهر

Applicant Address :Ajool Ramallah         العنوان :  عجول رام الله

Applicant for Correspondence:  Ajool Ramallah  عنوان التبليغ  : عجول رام الله

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Honey عسل 

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

( 150 )

Date :18/08/2020 التاريخ : 2020/08/18 

Trademark No.:38609 العالمة التجارية رقم :  38609

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: B.F.T Alfarah co. For The Tobacco Industry بإسم :  شركة بي أف تي الفرح لصناعة التبغ

Applicant Address :Albereh Industry Area/Khalat Alemyan         العنوان :  البيرة المنطقة الصناعية  خلة العميان

Applicant for Correspondence:  Albereh Industry Area/
Khalat Alemyan

عنوان التبليغ  : البيرة المنطقة الصناعية  خلة العميان  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

( 151 )

Date :19/08/2020 التاريخ : 2020/08/19
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Trademark No.:38613 العالمة التجارية رقم :  38613

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Axi Company For Import, Export 
And Investment 

بإسم :  شركة اكسي لالستيراد والتصدير واالستثمار 

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

العنوان :  رام الله/ البيرة / المنطقة الصناعية - فلسطين  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Soaps, cosmetics, hair lotions, preparations for the 
cleaning, care and beautification of the skin, scalp and 
hair, hair styling products, hair tinting, bleaching, dye-
ing and coloring preparations 

الصابــون ومســتحضرات التجميــل، مســتحضرات الشــعر، مســتحضرات  
التنظيــف، ورعايــة وتجميــل الجلــد وفــروة الــرأس والشــعر، ومنتجــات 
تصفيــف الشــعر، صبغــات الشــعر، مســتضحرات التبييــض، الصبغــات 

الصبغــات.  ومســتحضرات 

( 152 )

Date :19/08/2020 التاريخ : 2020/08/19

Trademark No.:38614 العالمة التجارية رقم :  38614

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Biocon Biologics India Limited  بإسم :  بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

Applicant Address :Biocon House, Ground Floor, 
Tower - 3, Semicon Park, Electronic City, Phase - II, 
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 560100, India

ــيميكون  ــاور - 3، س ــور، ت ــد فل ــاوس، جراون ــون ه ــوان :  بيوك العن
ــورو،  ــي، هوســور رود، بنجال ان

ّ
ــز - الث ــارك، إلكترونيــك ســيتي، في ب

كارناتــاكا - 560100، الهنــد  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medical purposes; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for human beings 
and animals; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax; disinfectants; prepara-
tions for destroying vermin; fungicides, herbicides. 

المســتحضرات الصيدالنيــة والطبيــة والبيطريــة؛ المســتحضرات الصحيــة 
لغايــات طبيــة؛ مــواد وأغذيــة الحميــة معــدة لالســتعمال الطبــي او البيطــري، 
ــات؛  اغذيــة للرضــع واالطفــال؛ مكمــالت للحميــة الغذائيــة للبشــر والحيوان
لصقــات، مــواد ضمــاد، مــواد لوقــف نمــو األســنان بشــكل غيــر طبيعــة، شــمع 
طــب االســنان؛ مطهــرات أو مبيــد الجراثيــم؛ مســتحضرات البــادة الحشــرات 

والحيوانــات الضــارة، مبيــدات فطريــات، مبيــدات اعشــاب 
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( 153 )

Date :19/08/2020 التاريخ : 2020/08/19

Trademark No.:38618 العالمة التجارية رقم :  38618

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Extra Company For Shoes And 
Clothes 

بإسم :  شركة اكسترا لأحذية والمالبس 

Applicant Address :Bethlehem Al Qouba         العنوان :  بيت لحم القبة

Applicant for Correspondence:  Bethlehem Al Qouba  عنوان التبليغ  : بيت لحم القبة

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

  Clothes , Bags , Notecase , Belt,  Strap , Accessories صندل ، محفظة ، قشاط ، حقائب ، مالبس ، اكسسوارات 

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

( 154 )

Date :19/08/2020 التاريخ : 2020/08/19

Trademark No.:38620 العالمة التجارية رقم :  38620

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Al Farouk Modern Company  بإسم :  شركة الفاروق العصرية

Applicant Address :Nablus - Asira Street / Sufyan Street __ 
Mobile: _0599252325 Email: ameedlaham@hotmail.com

العنــوان :  نابلــس - شــارع عصيــرة / شــارع ســفيان __جــوال : 
 ameedlaham@hotmail.com   : ايميــل   0599252325_

Applicant for Correspondence:   :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing * Coats (Top—) Frocks  shoes or sandals 
Pyjamas. Shirts 

ــادل __.  ــة .  صن ــاءات _,  احذي ــة  ، عب ــف حفيف ــس ، معاط المالب
ــات . قمصــان  بيجام

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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( 155 )

Date :23/08/2020 التاريخ : 2020/08/23

Trademark No.:38621 العالمة التجارية رقم :  38621

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Metro company for comercail 
services.

بإسم :  شركة ميترو للخدمات التجارية م. خ. م 

Applicant Address : Palestine- Ramallah - Irsal Street - 
Gate Way Building - 4th Floor    

العنــوان :  فلســطين - رام اللــه - شــارع االرســال - مبنــى جيــت 
وي - الطابــق الرابــع    

Applicant for Correspondence:   Palestine- Ramallah - 
Irsal Street - Gate Way Building - 4th Floor 

ــت وي -  ــى جي ــه - شــارع االرســال - مبن ــغ  :  - رام الل ــوان التبلي عن
ــع ــق الراب الطاب

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Service for providing food and drink, temporary 
accommodation

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، االيواء المؤقت.

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

( 156 )

Date :23/08/2020 التاريخ : 2020/08/23

Trademark No.:38624 العالمة التجارية رقم :  38624

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: meat to eat lel mawad al ghethaeya  بإسم :  شركة ميت تو ايت للمواد الغذائية

Applicant Address :Beait Jala العنوان :  بيت جاال  

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

عنــوان التبليــغ  : بيــت لحــم - شــارع القــدس الخليــل - مكتــب روك 
للمحامــاة 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Services for providing food and drink  , Restaurants , 
Snack - Bars 

خدمــات توفيــر األطعمــة والمشــروبات، المطاعــم ، مطاعــم تقديــم الوجبــات 
لخفيفة  ا

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 :23/08/2020 التاريخ : 2020/08/23

Trademark No.:38625 العالمة التجارية رقم :  38625

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: TELFICO COMPANY FOR 
TRANDING TOOLS AND CARPENTERS SUPPLIES  

بإسم :  شركة تلفيكو لتجارة العدد ولوازم النجارين 

Applicant Address :Nablus - tunis  street opposite the 
businessmen meeting place    

ــال  ــل ملتقــى رجــال االعم ــس -شــارع تونــس -مقاب ــوان :  نابل العن
جــوال رقــم )0599555333(     

Applicant for Correspondence:  nablus -street alul and 
abusalha buliding floor 4 western entrance / jawwal 
059988087

عنــوان التبليــغ  : نابلــس -شــارع ســفيان -عمــارة عالــول وابــو صالحــة 
الطابــق الرابــع مــن الجهــة الغربية 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Bolts of metal - aluminium - door handles of metal 
- ladders of metal - rivets of metal - screws of metal 
-window fasteners of metal -door closers (non-electric) 
-tacks (nails) - tanks of metal -strap hinges of metal -fit-
ting of metal for furniture .

ــواب - ســاللم  ــة معدنيــة - المنيــوم - مقابــض معدنيــة لالب مســامير ملولب
معدنيــة - مســامير برشــام معدنيــة -براغــي معدنيــة -اقفــال معدنيــة 
للنوافــذ - اقفــال لالبــواب )غيــر كهربائيــة(- مســامير تنجيــد - خزانــات 
معدنيــة -مفصــالت معدنيــة طويلــة الصفــق - تجهيــزات معدنيــة لالثــاث 

( 158 )

Date :24/08/2020 التاريخ : 2020/08/24

Trademark No.:38627 العالمة التجارية رقم :  38627

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Pizza Time Restaurant Company  بإسم :  شركة   مطاعم  بيتزا  تايم
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Applicant Address :Nablus /  Rafedya /Abdel Rahim 
Mahmoud Street. Mobile: 0569516516_ Email: __ 
pizzatime.pal@gmail.com

العنــوان :  نابلــس/  رفيديــا شــارع عبــد الرحيــم محمــود .  جــوال : 
 pizzatime.pal@gmail.com  __ : 0569516516 ايميــل

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :
                

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Snack-bars Self-service restaurants Restaurants Cafe-
terias Café 

مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة .مطاعــم الخدمــة الذاتيــة ،المطاعــم _، 
ــات المقاهــي  الكافتيري

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

( 159 )

Date :24/08/2020 التاريخ : 2020/08/24

Trademark No.:38628 العالمة التجارية رقم :  38628

Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name: ULTRA for Building Co بإسم :  شركة ألترا للمواد االنشائية و البناء

Applicant Address :Doora st-Khalet Mana›a -Hebron       العنوان :  شارع دورا-خلة مناع -الخليل

Applicant for Correspondence:  Doora st-Khalet 
Mana›a -Hebron

عنوان التبليغ  : شارع دورا-خلة مناع -الخليل

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

: Chemicals used in industry, science and photogra-
phy, as well as in agriculture, horticulture and forest-
ry; unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; 
manures; fire extinguishing compositions; tempering 
and soldering preparations; chemical substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry.

الكيماويــات المســتخدمة فــي الصناعــة و البحــث العلمــي و االتصويــر 
الفوتغرافــي و كذلــك فــي الزراعــة و البســتنة و زراعــة الغابــات ، راتنــج ات 
اصطناعيــة غيــر معالجــة و بالســتيك غيــر معالــج ، اســمدة،مركبات اخمــاد 
ــواد  ــظ الم ــة لحف ــواد كيماوي ــار ،مســتحضرات ســقي و لحــام معــادن ، م ن

ــة ــي الصناع ــواد اللصــق المســتخدمة ف ــة ، م ــواد دباغ ــة، م الغذائي

( 160 )

Date :24/08/2020 التاريخ : 2020/08/24
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Trademark No.:38629 العالمة التجارية رقم :  38629

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: Royal Industrial company بإسم :  شركة رويال الصناعية التجارية

Applicant Address :Hebron-byir al raama        العنوان :  الخليل - بئر حرم الرامة

Applicant for Correspondence:  Hebron-alhurs next to 
bank of palestine

عنوان التبليغ  : الخليل/الحرس/بجانب بنك فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Common metals and their alloys; metal building
materials; transportable buildings of metal;
materials of metal for railway tracks; nonelectric cables 
and wires of common metal;
ironmongery, small items of metal hardware;
pipes and tubes of metal; safes;

معــادن غيــر نفيســة وكل خليــط منها،مــواد بنــاء معدنيــة ، مبانــي متنقلــة 
ــات حــدادة  ــة ،مصنوع ــة لخطــوط الســكك الحديدي ــواد معدني ــة، م معدني

، مواســير و انابيــب معدنيــة ، خزائــن حفــظ الوثائــق و االشــياء الثمينــة

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

( 161 )

Date :24/08/2020 التاريخ : 2020/08/24

Trademark No.:38630 العالمة التجارية رقم :  38630

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: North Farms Dairy Company  بإسم :  شركة مزارع الشمال لألبان

Applicant Address :Kafur Soor  rotary - Tulkarem  , jawwal: 
0569900212, email : albanalshamal@hotmail.com

العنــوان :  دوار كفــر صــور- طولكــرم- جــوال: 0569900212 ايميــل: 
  albanalshamal@hotmail.com

Applicant for Correspondence:  nablus- Palestine 
Street, Fretakh Building - Second Floor - Mobile: 
0599972707, Email: azzzam85@gmail.com 

عنــوان التبليــغ  : نابلــس- شــارع  عمــارة فريتــخ- طابــق ثانــي- 
azzzam85@gmail.com ايميــل:    ،0599972707 جــوال: 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

cheese, Cram (Whipped), Cream (dairy products) , 
Koumiss (kumiss) (milk) beverage) Milk, Milk beverages, 
milk predomination, Milk products, Soya milk (milk sub-
stitute) Whey, White of eggs, Yoghurt, Yogurt, Yolk of eggs 

جبنــه ، قشــده مخفوقــة، قشــدة )منتجــات البــان( ، كوميــس )مشــروب مــن 
ــب هــو الســائد فيهــا،  ــب يكــون الحلي ــب، مشــروبات الحلي ــب( ، حلي الحلي
منتجــات الحليــب، لبــن صويــا )بدائــل اللبــن( ، لبــن مخيــض، زالل بيــض، لبــن 

رائــب، لبــن رائــب )زبــادي( ، صفــار بيــض. 

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

العالمة محميه بااللوان خلفية زرقاء واطار اخضر والخط باللون االبيض 
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( 162 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25

Trademark No.:38635 العالمة التجارية رقم :  38635

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Royal Industrial company بإسم :  شركة رويال الصناعية التجارية

Applicant Address :Hebron-byir al raama        العنوان :  الخليل - بئر حرم الرامة

Applicant for Correspondence:  Hebron-alhurs next to 
bank of palestine

عنوان التبليغ  : الخليل/الحرس/بجانب بنك 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Scientific, nautical, surveying, photographic, cine-
matographic, optical, weighing, measuring, signalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching appa-
ratus and instruments; apparatus and instruments for 
conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating or controlling electricity; apparatus for re-
cording, transmission or reproduction of sound or im-
ages; magnetic data carriers, recording discs; compact 
discs; DVD›s and other digital recording media; mech-
anisms for coin-operated apparatus; cash registers, cal-
culating machines, data processing equipment, comput-
ers; computer software; fire-extinguishing apparatus.

االجهــزة و االدوات العلميــة و المالحيــة و الســياحية و اجهــزة و ادوات 
التصويــر الفوتغرافــي و الســينيمائي و االجهــزة و االدوات البصريــة و ادوات 
الــوزن و القيــاس و المراقبــة )االشــراف ( و االنقــاذ و التعليــم ،و اجهــزة 
و ادةات لوصــل او فتــح او تحويــل او تكثيــف او تنظيــم او التحكــم فــي 
الطاقــة الكهربائيــة ، اجهــزة تســجيل او ارســال او نســخ الصــوت او الصــور 
، حامــالت بيانــات مغناطيســية اقــراص تســجيل، اقــراص مدمجــة ،اقــراص 
فيديــو رقميــة و غيرهــا مــن وســائط التســجيل الرقمية،اجهــزة الكمبيوتــر ، 

برامــج كمبيوتــر ، اجهــزة اطفــاء

( 163 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25

Trademark No.:38636 العالمة التجارية رقم :  38636

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Specialty Coffee & Hospitality Co  بإسم :  الشركة المختصة للقهوة والضيافة م.خ.م

Applicant Address :Albireh - Alfarah Building - Behind 
Aloghtarbin School

العنوان :  البيرة - عمارة الفرح - خلف مدرسة المغتربين  

Applicant for Correspondence:  ADV. Mutasem 
Hamoda  Albierh - Albader Building - floor no. 4  - 
Siyada Law Firm 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي معتصــم حمــودة البيــرة - عمــارة البــدر - 
ط 4 - ســيادة ألعمــال المحامــاة جــوال 0599195602 
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

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

( 164 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25

Trademark No.:38637 العالمة التجارية رقم :  38637

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Specialty Coffee & Hospitality Co  بإسم :  الشركة المختصة للقهوة والضيافة م.خ.م

Applicant Address :Albireh - Alfarah Building - Behind 
Aloghtarbin School

العنوان :  البيرة - عمارة الفرح - خلف مدرسة المغتربين  

Applicant for Correspondence:  ADV. Mutasem 
Hamoda  Albierh - Albader Building - floor no. 4  - 
Siyada Law Firm 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي معتصــم حمــودة البيــرة - عمــارة البــدر - 
ط 4 - ســيادة ألعمــال المحامــاة جــوال 0599195602 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Artificial coffee - Coffee - Coffee (Artificial —) - Cof-
fee beverages with milk - Coffee flavorings [flavour-
ings] - Coffee substitutes (Vegetal preparations for use 
as - ) -Coffee (Unroasted—) Coffee-based beverages- 
Vegetal preparations for use as coffee substitute 

قهــوة إصطناعيــة - قهــوة - قهــوة اصطناعيــة - مشــروبات حليــب مــع قهوة 
ــل للقهــوة -  ــة تســتخدم كبدائ - منكهــات للقهــوة - مســتحضرات نباتي
قهــوة غيــر محمصــة -  مشــروبات اساســها القهــوة - مســتحضرات نبايتــة 

تســتخدم كبدائــل للقهــوة 

( 165 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25

Trademark No.:38638 العالمة التجارية رقم :  38638

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Specialty Coffee & Hospitality Co  بإسم :  الشركة المختصة للقهوة والضيافة م.خ.م

Applicant Address :Albireh - Alfarah Building - Behind 
Aloghtarbin School

العنوان :  البيرة - عمارة الفرح - خلف مدرسة المغتربين  
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Applicant for Correspondence:  ADV. Mutasem 
Hamoda  Albierh - Albader Building - floor no. 4  - 
Siyada Law Firm 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي معتصــم حمــودة البيــرة - عمــارة البــدر - 
ط 4 - ســيادة ألعمــال المحامــاة جــوال 0599195602 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Artificial coffee - Coffee - Coffee (Artificial —) - Cof-
fee beverages with milk - Coffee flavorings [flavour-
ings] - Coffee substitutes (Vegetal preparations for use 
as - ) -Coffee (Unroasted—) Coffee-based beverages- 
Vegetal preparations for use as coffee substitutes 

قهــوة إصطناعيــة - قهــوة - قهــوة اصطناعيــة - مشــروبات حليــب مــع قهوة 
ــل للقهــوة -  ــة تســتخدم كبدائ - منكهــات للقهــوة - مســتحضرات نباتي
قهــوة غيــر محمصــة -  مشــروبات اساســها القهــوة - مســتحضرات نبايتــة 

تســتخدم كبدائــل للقهــوة 

( 166 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25

Trademark No.:38639 العالمة التجارية رقم :  38639

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: Royal Industrial company بإسم :  شركة رويال الصناعية التجارية

Applicant Address :Hebron-byir al raama        العنوان :  الخليل - بئر حرم الرامة

Applicant for Correspondence:  Hebron-alhurs next to 
bank of palestine

عنوان التبليغ  : الخليل/الحرس/بجانب بنك 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

ــي  ــة للمبان ــر معدني ــب قاســية غي ــة (، أنابي ــر معدني ــر )غي ــاء غيل ــواد بن م
ــمات ( ــل ، نصب)مجس ــة للنف ــر معدني ــي غب ــار ، مبان ــت و ق ــفلت و زف ، أس

ــة ــر معدني غي

( 167 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25 

Trademark No.:38640 العالمة التجارية رقم :  38640

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name:  Tadredco company for development, 
knowledge, real estate and tourism investment

بإســم :  شــركة توريدكــو للتطويــر واإلســتثمار المعرفــي والعقــاري 
والسياحي 
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Applicant Address :Ramallah - albireh - alfalh building                    العنــوان :  رام اللــه - البيــرة - شــارع القــدس - عمــارة الفــالح - خلــف
البنــك العقــاري المصــري العربــي - ط 4                     

Applicant for Correspondence:  ADV. Mutasem Hamoda  
Albierh - Albader Building - floor no. 4  - Siyada Law Firm 

عنوان التبليغ  : البيرة - عمارة البدر - ط 4 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Transport packaging and storage of goods travel 
arrangement. 

النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر. 

( 168 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25

Trademark No.:38641 العالمة التجارية رقم :  38641

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Royal Industrial company بإسم :  شركة رويال الصناعية التجارية

Applicant Address :Hebron-byir al raama        العنوان :  الخليل - بئر حرم الرامة

Applicant for Correspondence:  Hebron-alhurs next to 
bank of palestine

عنوان التبليغ  : الخليل/الحرس/بجانب بنك 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

أجهــزة لالنــارة و التدفئــة و توليــد البخــار و الطهــو و التبريــد و 
التجفيــف و التهويــة و امــداد الميــاه و االغــراض الصحيــة 

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

( 169 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25

Trademark No.:38645 العالمة التجارية رقم :  38645

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical preparations.  .المستحضرات الصيدالنية

اشتراطات خاصة: محمية باللون االزرق والبرتقالي واالصفر مع العالمة 

( 170 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25

Trademark No.:38646 العالمة التجارية رقم :  38646

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: MAJD N T ALWADEYA  بإسم :  مجد ناجي ثابت الواديه

Applicant Address :P.O. Box 28251, Dubai, United 
Arab Emirates

العنوان :  ص.ب 28251، دبي، االمارات العربية المتحدة  

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic 
articles; suture materials. 

ــراف  ــة، أط ــنان وبيطري ــب أس ــة وط ــة وطبي ــزة وأدوات جراحي أجه
وعيــون وأســنان إصطناعيــة، أدوات تجبيــر، مــواد خياطــة أو درز 

ــروح.  الج

( 171 )

Date :25/08/2020 التاريخ : 2020/08/25

Trademark No.:38648 العالمة التجارية رقم :  38648

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name:  Bassam Ahmad Nimer Khattab   بإسم :  بسام احمد نمر خطاب
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Applicant Address :Ramallah - Beit Sira - next to the council          العنوان :  رام الله - بيت سيرا - بجانب المجلس

Applicant for Correspondence:  Ramallah - Beit Sira - 
next to the council  

عنوان التبليغ  : رام الله - بيت سيرا - بجانب المجلس 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices ; 
syrups and other preparations fot making beverages

البيــرة )شــراب الشــعير( والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن 
المشــروبات غيــر الكحوليــة, مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكهــة 
وعصائــر الفواكــه, شــراب ومســتحضرات اخــرى لعمــل المشــروبات.

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

( 172 )

Date :26/08/2020 التاريخ : 2020/08/26

Trademark No.:38651 العالمة التجارية رقم :  38651

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Areej Mahmoud Saleh Abu Shalbak بإسم :  أريج محمود صالح أبو شلبك 

Applicant Address :Ramallah, Al-Radana district, in 
front of Muscat College   

العنوان :  رام الله منطقة الردانة مقابل كلية مسقط      

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Al-Radana 
district, in front of Muscat College

عنوان التبليغ  : رام الله منطقة الردانة مقابل كلية مسقط  

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Almond soap , Antiperspirants [toiletries]  , Creams 
(Cosmetic-) , Disinfectant soap  , Foot perspiration 
(Soap for)  , Medicated soap , Shampoos , Shaving soap 
, Soap , Soap (Cakes of)

صابــون اللــوز ، مضــادات للعــرق )مــواد تواليــت( ، كريمــات تجميليــة ، 
صابــون مطهــر ، صابــون لتعــرق األقــدام ، صابــون طبــي ، شــامبو ، صابــون 

ــون  ــن الصاب ــون ، قطــع م ــة ، صاب حالق

( 173 )

Date :26/08/2020 التاريخ : 2020/08/26
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Trademark No.:38652 العالمة التجارية رقم :  38652

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: (Oman Dates Production 
and Packaging Co. (S.A.O.C 

بإسم :  الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور )ش.م.ع.م.( 

Applicant Address :Nahda Tower #2, 8th Floor, Office 
No. 6, Ghala, Muscat, Sultanate of Oman

العنــوان :  بــرج النهضــة2# ، الطابــق 8 – مكتــب 6 ، غــا ، مســقط 
، ســلطنة ُعـــــــمان .  

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
الطابــق الســادس  ص ب 219 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cereal-based snack food, Fruit jellies [confectionery], 
Golden syrup, High-protein cereal bars, Jellies (Fruit-)
[confectionery], Molasses for food, Oat-based food, 
Snack food (Cereal-based-), Sugar, Sugar confection-
ery, Sweeteners (Natural-), Vinegar. 

وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب ، جلــي فواكــه ]حلويــات[ ، دبــس الســكر 
ــات[  ــه ]حلوي ــي فواك ــن ، جل ــة نســبة البروتي ــات عالي ــن البقولي ــب م ، قوال
، دبــس للطعــام ، طعــام أساســه الشــوفان ، وجبــات خفيفــة أساســها 
الحبــوب ، ســكر ، حلويــات الســكر ، محليــات طبيعيــة ، خــل الحلويــات 
ــز     ــحوق الخبي ــرة ومس ــود    الخمي ــل األس ــل والعس ــل النح ــة    عس المثلج
ــج.  ــارات    الثل ــل       البه ــات    التواب ــل والصلص ــردل    الخ ــح    الخ المل

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

( 174 )

Date :26/08/2020 التاريخ : 2020/08/26

Trademark No.:38653 العالمة التجارية رقم :  38653

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: (Oman Dates Production 
and Packaging Co. (S.A.O.C 

بإسم :  الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور )ش.م.ع.م.( 

Applicant Address :Nahda Tower #2, 8th Floor, Office 
No. 6, Ghala, Muscat, Sultanate of Oman

العنــوان :  بــرج النهضــة2# ، الطابــق 8 – مكتــب 6 ، غــا ، مســقط 
، ســلطنة ُعـــــــمان .  

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

ــة  –  ــرج المدني ــا عمــارة ب ــغ  : نابلــس – شــارع رفيدي ــوان التبلي عن
الطابــق الســادس  ص ب 219 

 Email: Palestine@baianat-ip.com فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Almonds [fruits], Animal fattening preparations, Animal 
foodstuffs, Berries, fresh fruits, Cattle food, Fattening 
preparations (Animal —), Fodder, Foodstuffs (Ani-
mal—), Forage, Fruit, fresh, Fruit residue [marc], Live-
stock fattening preparations, Marc, Palm trees, Palms 
[leaves of the palm tree], Raw barks, Seeds (Plant—), 
Stall food for animals, Strengthening animal forage 

لــوز ]ثمــر[ ، مســتحضرات لتســمين الحيوانــات ، مــواد غذائيــة للحيوانــات ، 
تــوت ، فواكــه طازجــة ، طعــام للماشــية ، مســتحضرات لتســمين الحيوانــات 
ــا ]ثفــل[  ــف ، فواكــه طازجــة ، بقاي ــات ، عل ــة للحيوان ــواد غذائي ــف ، م ، عل
ــورة ،  ــه المعص ــل الفواك ــية ، ثف ــمين الماش ــتحضرات لتس ــه ، مس الفواك
ــذور نباتــات ،  أشــجار نخيــل ، نخيــل ]أوراق شــجر النخيــل[ ، لحــاء خــام ، ب

علــف للحيوانــات ، علــف لتقويــة الحيوانــات . 

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

( 175 )

Date :26/08/2020 التاريخ : 2020/08/26

Trademark No.:38654 العالمة التجارية رقم :  38654

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: (Oman Dates Production 
and Packaging Co. (S.A.O.C 

بإسم :  الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور )ش.م.ع.م.( 

Applicant Address :Nahda Tower #2, 8th Floor, Office 
No. 6, Ghala, Muscat, Sultanate of Oman

العنــوان :  بــرج النهضــة2# ، الطابــق 8 – مكتــب 6 ، غــا ، مســقط 
، ســلطنة ُعـــــــمان .  

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
الطابــق الســادس  ص ب 219 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Research (Business—),  Retail purposes (Presenta-
tion of goods on communication media, for —), Sales 
promotion for others, Samples (Distribution of —), 
Secretarial services, Telemarketing services, Televi-
sion advertising, Television commercials, Trade fairs 
(Organization of-) for commercial or advertising pur-
poses, On-line advertising on a computer network, Or-
ganization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes, Organization of trade fairs for commercial or 
advertising purposes, Outdoor advertising, Presentation 
of goods on communication media, for retail purposes, 
Production of advertising films, Publicity material rent-
al, Publicity texts (Publication of—), Radio advertising, 
Radio commercials, Communication media (Presenta-
tion of goods on —), for retail purposes,

أبحــاث األعمــال ، عــرض الســلع علــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا 
، خدمــات  العينــات  توزيــع   ، ]لآلخريــن[  المبيعــات  ترويــج   ، بالتجزئــة 
الســكرتارية ، خدمــات التســويق عبــر الهاتــف ، الدعايــة واإلعــالن عبــر 
التلفزيــون ، الدعايــة واإلعــالن عبــر التلفزيــون ، تنظيــم المعــارض التجاريــة 
لغايــات تجاريــة أو إعالنيــة ، اإلعــالن والدعايــة المباشــرة علــى شــبكات 
تنظيــم   ، إعالنيــة  أو  تجاريــة  لغايــات  المعــارض  تنظيــم   ، الكمبيوتــر 
المعــارض التجاريــة لغايــات تجاريــة أو إعالنيــة ، الدعايــة واإلعــالن الخارجي 
ــاج  ــة ، إنت ــات بيعهــا بالتجزئ ــى وســائل االتصــال لغاي ــرض الســلع عل ، ع
ــالن ، نشــر نصــوص  ــة واإلع ــواد الدعاي ــر م ــالن ، تأجي ــة واإلع ــالم الدعاي أف
الدعايــة واإلعــالن ، اإلعــالن بالراديــو ، اإلعــالن بالراديــو ، عــرض الســلع 
علــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة ، تقديــم المعلومــات 
التجاريــة والنصــح للمســتهلكين ]مؤسســة إرشــاد المســتهلكين[ ، اإلعــالن 
بالبريــد المباشــر ، نشــر مــواد الدعايــة واإلعــالن ، توزيــع العينــات ، تنظيــم 

المعــارض لغايــات تجاريــة أو دعائيــة ، وكاالت االســتيراد والتصديــر ،
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Consumers (Commercial information and advice for—) 
[consumer advice shop], Direct mail advertising, Dis-
semination of advertising matter, Distribution of sam-
ples, Exhibitions (Organization of —)for commercial 
or advertising purposes, Import-export agencies, Li-
censing of the goods and services of others (Commer-
cial administration of the—), Marketing, Marketing 
research, Advertising, Advice for consumers (Commer-
cial information and —) [consumer advice shop]. 

 اإلدارة التجاريــة لترخيــص الســلع والخدمــات الخاصــة بآخريــن ، التســويق 
، أبحــاث التســويق ، دعايــة وإعــالن ، تقديــم المعلومــات التجاريــة والنصــح 

للمســتهلكين ]مؤسســة إرشــاد المســتهلكين[ . 

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

( 176 )

Date :26/08/2020 التاريخ : 2020/08/26

Trademark No.:38655 العالمة التجارية رقم :  38655

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: (Oman Dates Production 
and Packaging Co. (S.A.O.C 

بإسم :  الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور )ش.م.ع.م.( 

Applicant Address :Nahda Tower #2, 8th Floor, Office 
No. 6, Ghala, Muscat, Sultanate of Oman

العنــوان :  بــرج النهضــة2# ، الطابــق 8 – مكتــب 6 ، غــا ، مســقط 
، ســلطنة ُعـــــــمان .  

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
الطابــق الســادس  ص ب 219 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Beverages (Non-alcoholic—), Cocktails, non-alco-
holic, Fruit extracts (Non-alcoholic—), Fruit juice 
beverages (Non- alcoholic—), Fruit juices, Fruit nec-
tars, non-alcoholic, Juice (Fruit—),  Nectars (Fruit—), 
non-alcoholic, Non-alcoholic fruit extracts, Non-alco-
holic fruit juice beverages, Syrups for beverages. 

مشــروبات غيــر كحوليــة ، كوكتيــالت غيــر كحوليــة ، خالصــات فواكــه 
ــه ،  ــر فواك ــة ، عصائ ــر كحولي ــه غي ــر فواك ــة ، مشــروبات عصي ــر كحولي غي
شــراب فواكــه غيــر كحولــي ، عصيــر فواكــه ، رحائــق فواكــه غيــر كحولــي 
، خالصــات فواكــه غيــر كحوليــة ، مشــروبات عصيــر فواكــه غيــر كحوليــة ، 

ــل المشــروبات  ــز لعم ــر فاكهــة مرك عصي

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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( 177 )

Date :26/08/2020 التاريخ : 2020/08/26

Trademark No.:38656 العالمة التجارية رقم :  38656

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: (Oman Dates Production 
and Packaging Co. (S.A.O.C 

بإسم :  الشركة العمانية إلنتاج وتعبئة التمور )ش.م.ع.م.( 

Applicant Address :Nahda Tower #2, 8th Floor, Office 
No. 6, Ghala, Muscat, Sultanate of Oman

العنــوان :  بــرج النهضــة2# ، الطابــق 8 – مكتــب 6 ، غــا ، مســقط 
، ســلطنة ُعـــــــمان .  

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
الطابــق الســادس  ص ب 219 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Dates, Edible fats, Edible oils, Frozen fruits, Fruit chips, 
Fruit jellies, Fruit, preserved, Fruit pulp, Fruit, stewed, 
Fruit-based snack food, Fruits (Crystallized —), Fruits 
(Frosted—), Jams, Jellies for food, Juices (Vegetable 
—) for cooking, Milk beverages [milk predominating], 
Milk shakes, Peel (Fruit—), Pickles, Salads (Fruit—), 
Snack food (Fruit-based —). 

تمــور، دهــون صالحــة لــآلكل ، زيــوت صالحــة لــأكل ، فواكــه مجمــدة ، 
رقائــق فواكــه ، هــالم )جلــي( الفواكــه ، فواكــه محفوظــة ، لــب فواكــه ، 
فواكــه مطبوخــة ، أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه ، فواكــه مغطــاة 
بالســكر، فواكــه مثلجــة ، َمربيــات ، جلــي )ُهــالم( للطعــام ، عصيــر خضــروات 
للطبــخ ، مشــروبات الحليــب ]يكــون الحليــب هــو الســائد فيهــا[ ، مخفــوق 
، أطعمــة خفيفــة  ، ســلطة فواكــه  ، مخلــالت  ، قشــور فواكــه  الحليــب 

أساســها الفواكــه . 

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

( 178 )

Date :26/08/2020 التاريخ : 2020/08/26

Trademark No.:38657 العالمة التجارية رقم :  38657

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
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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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Dietetic preparations and Dietetic food supplements; 
hygiene preparations and articles; Medical and veteri-
nary preparations and articles; Pharmaceutical products 

مســتحضرات  للحميــة؛  الغذائيــة  والمكمــالت  الحميــة  مســتحضرات 
ومســتلزمات النظافــة؛ المســتحضرات والمــواد الطبيــة والبيطريــة؛ منتجــات 

صيدالنيــه 

( 179 )

Date :26/08/2020 التاريخ : 2020/08/26

Trademark No.:38658 العالمة التجارية رقم :  38658

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: CONSORZIO MELINDA SOCIETA› 
COOPERATIVA AGRICOLA 

بإسم :  كونسورزيو ميليندا سوسيتا كوبيراتيفا اجريكوال 

Applicant Address :VIA TRENTO, 200/9 – 38023 
CLES (TN), Italy                   

العنوان :  فيا ترينتو، 9/200 - 38023 كليس )تي ان(، ايطاليا                     

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 :

Agricultural and horticultural products, fresh vegeta-
bles; Horticultural and
fruit products, Fresh fruit; Apples. 

المنتجــات الزراعيــة والبســتنية والخضــراوات الطازجــة؛ منتجــات البســتنة 
والفواكــه والفواكــه الطازجــة؛ التفــاح. 

اشتراطات خاصة:مشروطة باللون االبيض واالزرق واالخضر 

( 180 )

Date :26/08/2020 التاريخ : 2020/08/26

Trademark No.:38659 العالمة التجارية رقم :  38659

Class: 9 في الصنف :   9
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Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 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 :

Batteries for electronic cigarettes; batteries for electron-
ic devices that are used for heating tobacco, chargers 
for electronic devices that are used for heating tobacco; 
USB chargers for electronic devices that are used for 
heating tobacco; car chargers for electronic cigarettes; 
car chargers for devices that are used for heating tobac-
co; battery chargers for electronic cigarettes. 

اإللكترونيــة  األجهــزة  بطاريــات  اإللكترونيــة؛  للســجائر  البطاريــات 
االلكترونيــة  لأجهــزة  الشــحن  أجهــزة  التبــغ،  لتســخين  المســتخدمة 
ــة  ــي لأجهــزة اإللكتروني ــو اس ب ــغ؛ شــواحن ي المســتخدمة لتســخين التب
ــة؛  ــجائر اإللكتروني ــيارات للس ــواحن الس ــغ؛ ش ــخين التب ــتخدمة لتس المس
شــواحن  ؛  التبــغ  لتســخين  المســتخدمة  لأجهــزة  الســيارات  شــواحن 

اإللكترونيــة  الســجائر  بطاريــات 

( 181 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38660 العالمة التجارية رقم :  38660

Class: 31 في الصنف :   31

Applicant Name: Cooperative Union for Marketing 
Cooperative Products in Palestine 

ــة  فــي  ــي لتســويق  المنتجــات التعاوني بإســم :  االتحــاد التعاون
فلســطين 

Applicant Address :Nablus / Rafidia / Al-Burj Building 
Telephone: 092330578  Mobile: 0592773504 info@
taawony.com

العنــوان :  نابلــس  /رفيديــا / عمــارة البــرج  تلفــون : 092330578 
  info@taawony.com  0592773504: جــوال

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :
                

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Grains and agricultural, horticultural and forestry prod-
ucts not included in other classes  live animals  fresh 
fruits and vegetables  seeds, natural plants and flowers  
foodstuffs for animals, malt. 

ــواردة  ــات غيــر ال الِغــالل والمنتجــات الزراعيــة، ومنتجــات البســاتين والغاب
فــي فئــات أخــرى، الحيوانــات الحيــة، الفواكــه والخضــروات الطازجــة، البــذور 
بالحيوانــات،  المــواد الغذائيــة الخاصــة  والنباتــات والزهــور الطبيعيــة، 

ــت   .  ــت    المل الشــعير المنب

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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( 182 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38661 العالمة التجارية رقم :  38661

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; 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; protective cases, decorative covers and carrying 
cases for electronic cigarettes, tobacco heating devic-
es and electronic smoking devices; in-car cradles and 
in-car holders for electronic cigarettes, tobacco heating 
devices and electronic smoking devices; containers for 
the disposal of used heated tobacco sticks; cleaners, 
cleaning preparations, cleaning utensils and cleaning 
brushes for electronic cigarettes, tobacco heating de-
vices and electronic smoking devices 

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.   األوعيــة الواقيــة وأغطيــة الزينــة وحقائــب الحمــل للســجائر 
التدخيــن اإللكترونيــة؛  التبــغ وأجهــزة  اإللكترونيــة وألجهــزة تســخين 
للســجائر  المخصصــة  للســيارات  والحمــاالت  للســيارات  الحامــالت 
التدخيــن اإللكترونيــة؛  التبــغ وأجهــزة  اإللكترونيــة وألجهــزة تســخين 
عبــوات التخلــص مــن أعــواد التبــغ المســخن المســتهلكة؛ المنظفــات 
ومســتحضرات التنظيــف وأدوات التنظيــف وفراشــي التنظيــف للســجائر 

ــة. ــزة التدخيــن اإللكتروني ــزة تســخين التبــغ وأجه اإللكترونيــة وألجه
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( 183 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38662 العالمة التجارية رقم :  38662

Class: 37 في الصنف :   37

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 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 :

Maintenance and repair of electronic cigarettes, tobac-
co heating devices and electronic smoking devices; 
maintenance and repair of batteries and battery chargers 
for electronic cigarettes, tobacco heating devices and 
electronic smoking devices; all these services being ex-
clusively related to electronic cigarettes, tobacco heat-
ing devices, electronic smoking devices and batteries 
and battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices. 

خدمــات صيانــة وإصــالح الســجائر األلكترونيــة، أجهــزة تســخين التبــغ 
البطاريــات  وإصــالح  صيانــة  خدمــات  األلكترونيــة؛  التدخيــن  وأجهــزة 
التبــغ  تســخين  أجهــزة   ، األلكترونيــة  للســجائر  البطاريــات  وشــواحن 
مرتبطــة حصرًيــا  الخدمــات  هــذه  كل  األلكترونيــة؛  التدخيــن  وأجهــزة 
التدخيــن  أجهــزة  التبــغ،  تســخين  أجهــزة  اإللكترونيــة،  بالســجائر 
والبطاريــات اإللكترونيــة وشــحن البطاريــات للســجائر اإللكترونيــة، أجهــزة 

األلكترونيــة  التدخيــن  وأجهــزة  التبــغ  تســخين 

( 184 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38664 العالمة التجارية رقم :  38664

Class: 41 في الصنف :   41

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 
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Entertainment services; arranging events for cultural and 
entertainment purposes; organizing cultural activities. 

خدمــات الترفيــه؛ خدمــات تنظيم األحــداث للغايــات الثقافيــة والترفيهية؛ 
تنظيــم النشــاطات الثقافية. 

( 185 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38666 العالمة التجارية رقم :  38666

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Leaders company for cosmetics, 
cosmetics and medical instruments 

بإســم :  شــركة قــادة  للكوزماتكــس ومســتحضرات التجميــل 
الطبيــة  واالدوات 

Applicant Address :Tulkarm / Alar. Main street . 
Mobile: 0598222104 Email: QADACOMPANY@
GMAIL.COM

 : .  جــوال  الرئيســي  الشــارع     . عــالر     / :  طولكــرم  العنــوان 
 QADACOMPANY@GMAIL.COM     : 0598222104   ايمــل

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :
               

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

After-shave lotions. Aromatics [essential oils] Bleaching 
preparations [laundry] Creams (Cosmetic—) Creams 
(Skin whitening—) . Hair dyes. Hair lotions. Hair spray . 
Lotions for cosmetic purposes. Make-up powder Make-
up preparations. Make-up removing preparations. Med-
icated soap. Perfumes Shampoos. Skin care (Cosmetic 
preparations for—) Sunscreen preparations 

غســول لوشــن بعــد الحالقــة ، عطــور زيــوت عطريــة  ، مســتحضرات قصــر 
االقمشــة )لغســيل المالبــس(  كريمــات تجميليــة   كريمــات لتبيض البشــرة 
ــاغ للشــعر  . غســوالت لوشــن . رذاذ ســيبري للشــعر. غســوال لوشــن  . اصب
الغــراض التجميــل مســاحيق مكيــاج  .  مســتحضرات مكيــاج . مســتحضرات 
ازالــة الميكيــاج .  صابــون طبــي  . عطــور  . شــامبو .  مســتحضرات تجميــل 

للعنايــة بالشــرة . مســتحضرات الوقايــة مــن الشــمس . 

( 186 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38667 العالمة التجارية رقم :  38667

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: .TODAGRES, S.A  .بإسم :  توداغريس، إس.أيه

Applicant Address :Ctra. de Onda, Km. 5 12540 
Villarreal (Castell?n) / SPAIN

العنــوان :  ســترا دي أونــدا. كــم. 5  12540 فيالريــال )كاســتيلون( 
/ إســبانيا  
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Applicant for Correspondence:  Nablus , Palestine P.O Box 
219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smas-ip.com 

ــة  –  ــرج المدني ــا عمــارة ب ــغ  : نابلــس – شــارع رفيدي ــوان التبلي عن
الطابــق الســادس  ص ب 219 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Building materials (non-metallic); non-metallic rigid pipes 
for building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic 
transportable buildings; monuments, not of metal; tiles, 
floor tiles, wall tiles, wall covering materials and floor pav-
ing made of ceramic, stoneware and porcelain materials. 

مــواد بنــاء )غيــر معدنيــة(؛ أنابيــب قاســية غيــر معدنيــة للمبانــي؛ أســفلت، 
ــر  ــمات( غي ــب )مجس ــل؛ نص ــة للنق ــة قابل ــر معدني ــي غي ــار؛ مبان ــت وق زف
ــة الجــدران  ــواد لتغطي ــالط للجــدران، م ــات، ب ــالط لأرضي ــالط، ب ــة؛ ب معدني
الحجــري  الخــزف  الصينــي،  الخــزف  مــن  األرضيــات مصنوعــة  ورصــف 

ــة.  ــواد الخزفي والم

( 187 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38671 العالمة التجارية رقم :  38671

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Monster Energy Company  بإسم :  مونستر انيرجي كومباني

Applicant Address : 1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

العنــوان :   1 مونســتر ويــه, كورونــا, كاليفورنيــا 92879, الواليــات 
المتحــدة االمريكيــة  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate-based  bev-
erages; rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and confectionery;  ed-
ible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice 

التــي  المشــروبات  االصطناعيــة,  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة 
ــي  ــي اساســها الشــاي, المشــروبات الت اساســها القهــوة, المشــروبات الت
اساســها الشــوكوالتة, األرز, التابيــوكا والســاجو, الدقيــق   والمســتحضرات 
ــة  ــات صالح ــات,  مثلج ــر والحلوي ــز والفطائ ــوب, الخب ــن الحب ــة م المصنوع
لــالكل, الســكر, عســل  النحــل والعســل االســود, الخميــرة ومســحوق الخبيــز, 

ــج  ــل(,  البهــارات, الثل ــح, الخــردل, الخــل والصلصــات   )التواب المل

( 188 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38672 العالمة التجارية رقم :  38672

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Monster Energy Company  بإسم :  مونستر انيرجي كومباني

Applicant Address : 1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

العنــوان :   1 مونســتر ويــه, كورونــا, كاليفورنيــا 92879, الواليــات 
المتحــدة االمريكيــة  
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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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

المشــروبات غيــر الكحوليــة, بمــا فيهــا المشــروبات الغازيــة ومشــروبات 
الطاقــة؛ مركــزات الشــراب, وبــودرة الشــراب, والمســتحضرات األخــرى لصنــع 
المشــروبات, بمــا فيهــا المشــروبات الغازيــة ومشــروبات  الطاقــة؛ البيــرة غيــر 

الكحوليــة 

( 189 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38673 العالمة التجارية رقم :  38673

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Monster Energy Company  بإسم :  مونستر انيرجي كومباني

Applicant Address : 1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

العنــوان :   1 مونســتر ويــه, كورونــا, كاليفورنيــا 92879, الواليــات 
المتحــدة االمريكيــة  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based
 beverages; tea-based beverages; chocolate-based  beverages;
 rice; tapioca and sago; flour and preparations made from
 cereals; bread, pastry and confectionery;  edible ices; sugar,
 honey, treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar,

 sauces )condiments(; spices; ice

التــي  المشــروبات  االصطناعيــة,  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة 
ــي  ــي اساســها الشــاي, المشــروبات الت اساســها القهــوة, المشــروبات الت
اساســها الشــوكوالتة, األرز, التابيــوكا والســاجو, الدقيــق   والمســتحضرات 
ــة  ــات صالح ــات,  مثلج ــر والحلوي ــز والفطائ ــوب, الخب ــن الحب ــة م المصنوع
لــالكل, الســكر, عســل  النحــل والعســل االســود, الخميــرة ومســحوق الخبيــز, 

ــج  ــل(,  البهــارات, الثل ــح, الخــردل, الخــل والصلصــات   )التواب المل

( 190 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38674 العالمة التجارية رقم :  38674

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Monster Energy Company  بإسم :  مونستر انيرجي كومباني

Applicant Address : 1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

العنــوان :   1 مونســتر ويــه, كورونــا, كاليفورنيــا 92879, الواليــات 
المتحــدة االمريكيــة  
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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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

المشــروبات غيــر الكحوليــة, بمــا فيهــا المشــروبات الغازيــة ومشــروبات 
الطاقــة؛ مركــزات الشــراب, وبــودرة الشــراب, والمســتحضرات األخــرى لصنــع 
المشــروبات, بمــا فيهــا المشــروبات الغازيــة ومشــروبات  الطاقــة؛ البيــرة غيــر 

الكحوليــة 

( 191 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27

Trademark No.:38675 العالمة التجارية رقم :  38675

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Monster Energy Company  بإسم :  مونستر انيرجي كومباني

Applicant Address : 1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

العنــوان :   1 مونســتر ويــه, كورونــا, كاليفورنيــا 92879, الواليــات 
المتحــدة االمريكيــة  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; coffee-based 
beverages; tea-based beverages; chocolate-based  bev-
erages; rice; tapioca and sago; flour and preparations 
made from cereals; bread, pastry and confectionery;  ed-
ible ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-powder; 
salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; ice 

التــي  المشــروبات  االصطناعيــة,  والقهــوة  والــكاكاو  والشــاي  القهــوة 
ــي  ــي اساســها الشــاي, المشــروبات الت اساســها القهــوة, المشــروبات الت
اساســها الشــوكوالتة, األرز, التابيــوكا والســاجو, الدقيــق   والمســتحضرات 
ــة  ــات صالح ــات,  مثلج ــر والحلوي ــز والفطائ ــوب, الخب ــن الحب ــة م المصنوع
لــالكل, الســكر, عســل  النحــل والعســل االســود, الخميــرة ومســحوق الخبيــز, 

ــج  ــل(,  البهــارات, الثل ــح, الخــردل, الخــل والصلصــات   )التواب المل

( 192 )

Date :27/08/2020 التاريخ : 2020/08/27 
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Trademark No.:38676 العالمة التجارية رقم :  38676

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Monster Energy Company  بإسم :  مونستر انيرجي كومباني

Applicant Address : 1 Monster Way, Corona, California 
92879, USA 

العنــوان :   1 مونســتر ويــه, كورونــا, كاليفورنيــا 92879, الواليــات 
المتحــدة االمريكيــة  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

المشــروبات غيــر الكحوليــة, بمــا فيهــا المشــروبات الغازيــة ومشــروبات 
الطاقــة؛ مركــزات الشــراب, وبــودرة الشــراب, والمســتحضرات األخــرى لصنــع 
المشــروبات, بمــا فيهــا المشــروبات الغازيــة ومشــروبات  الطاقــة؛ البيــرة غيــر 

الكحوليــة 

( 193 )

Date :31/08/2020 التاريخ : 2020/08/31

Trademark No.:38679 العالمة التجارية رقم :  38679

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Arkadash Food Products Company  بإسم :  شركة  اركاداش للمنتجات الغذائية

Applicant Address :DAER SHARAF . Nablus. Palestine. 
Mobile: 0598101301 Email: eng.swaisa@gmail.com

العنــوان :  ديــر شــرف نابلــس .فلســطين .  جــوال : 0598101301  
 eng.swaisa@gmail.com     : ايميــل

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :
                

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

HALAWA TAHINA  حالوة  طحينية

( 194 )

Date :01/09/2020 التاريخ : 2020/09/01
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Trademark No.:38680 العالمة التجارية رقم :  38680

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Catchy programming  and  technology 
services company

بإسم :  شركة كاتشي لخدمات البرمجة والتكنولوجيا 

Applicant Address :jenin       العنوان :  جنين

Applicant for Correspondence:  jenin- aldakhliah rotay 
- alnemr college

عنوان التبليغ  : جنين - دوار الداخلية - محمع النمر - ط4
جوال : 0599447655 ، 0568447655

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

computer aided transmission of massages and imag-
es, electronic bulletin board services , electronic mail 
, information about telecommunication , providing 
telecommunication channels for teleshopping services 
, providing telecommunications to a global computer 
network , providing user access to global computer net-
works 

النشــرات  لوحــات  خدمــات   ، الكمبيوتــر  عبــر  والصــور  الرســائل  نقــل 
االلكترونيــة ، البريــد االلكترونــي ، معلومــات حــول االتصــاالت ، توفيــر 
قنــوات اتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد ، تقديــم االتصــاالت عبــر 
توصيــل  امكانيــة  توفيــر   ، للكميوتــر  العالميــة  بالشــبكة  االرتبــاط 

. عالميــة  كميوتــر  بشــبكات  المســتخدم 

( 195 )

Date :01/09/2020 التاريخ : 2020/09/01

Trademark No.:38689 العالمة التجارية رقم :  38689

Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name: Filtex Marketing Sdn Bhd  بإسم :  فيلتيكس ماركتينج اس دي ان بي اتش دي

Applicant Address :No. 2, Jalan IM 3/6, Kawasan 
Perindustrian Indera Mahkota 3 , Bandar Indera 
Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur

العنــوان :  رقــم. 2، جــاالن اي ام 6/3 ، كاواســان بيريندســتريان 
إنديــرا ماهكوتــا 3 ، بانــدار إنديــرا ماهكوتــا، 25200 كوانتــان، 

باهانــج دارول ماكمــور  

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 :

Chemicals for use in industry, agriculture, horticul-
ture and forestry; chemical additives for oils; chemical 
preparations for the dispersal of oils, chemical products 
for use as additives to oils. chemical products for use 
in the manufacture of oils; chemical substances for use 
as additives to industrial lubricating oils; chemicals 
for use in the treatment of oils: coating compositions 
for application to brickwork (other than paints, oils or 
building materials); coating compositions for appli-
cation to concrete (other than paints, oils or building 
materials);

ــه؛  ــة، البســتنه والحراج ــة، الزراع ــي الصناع ــة لالســتخدام ف ــواد كيميائي م
المــواد الكيميائيــة المضافــة للزيــوت؛ المســتحضرات الكيماويــة لتشــتيت 
للزيــوت.   مضافــة  كمــواد  المســتخدمة  الكيماويــة  المنتجــات  الزيــوت، 
المنتجــات الكيماويــة المســتخدمة فــي صناعــة الزيــوت؛ المــواد الكيماويــة 
المســتخدمة كمــواد مضافــة إلــى زيــوت التشــحيم الصناعيــة؛ المــواد 
ــات الطــالء لوضعهــا  ــوت: مركب ــي معالجــة الزي ــة لالســتخدام ف الكيميائي
علــى الطــوب )عــدا الدهانــات، الزيــوت أو مــواد البنــاء(؛ مركبــات الطــالء 
ــاء(؛  ــواد البن ــوت أو م ــالءات(، الزي ــن الط ــدا ع ــانة )ع ــى الخرس ــا عل لوضعه
مركبــات الطــالء لحفــظ الحجــارة )عــدا عــن الطــالءات(، الزيــوت أو مــواد 
ــن  ــدا ع ــاه )ع ــة المي ــة مقاوم ــك خاصي ــي تمتل ــالء الت ــات الط ــاء(؛ مركب البن

ــتيت؛ ــواد التش ــاء(؛ م ــواد البن ــوت أو م ــات(، الزي الدهان
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coating compositions for preserving masonry (other than 
paints, oils or building materials); coating compositions 
having waterproofing properties (other than paints, oils 
or building materials); dispersants; oil dissolving prepara-
tions; oil separating preparations; oil-purifying chemicals; 
oil-separating chemicals; oils for brakes; preparations for 
oil disposal; products for sealing brickwork (other than 
paints and oils); chemical products for sealing concrete, 
products for sealing concrete, chemical sealing com-
pounds for stopping leakage from oi1 tanks; adhesive 
fillers for filling surface blemishes; compositions of ad-
hesives and fillers for repairing seals; filler materials for 
adhesives, filler materials for coating compositions; fillers 
for absorption agents; fillers for elastomeric materials; fill-
ers for providing electrical conductivity to raw plastics; 
mixtures of resin and filler for use as an adhesive; rein-
forcing fillers; synthetic resin fillers; chemical additives 
for greases; chemical grease removing agents for use in 
industrial manufacturing processes; chemical preparations 
for the prevention of grase in drainage; chemical prepara-
tions for the prevention of grease in grease traps; chemical 
preparations for the separation of greases; chemical prepa-
rations for use in removing greases; chemical products for 
use as additives to greases; preparations for the separation 
of greases; preparation for cleaning grease from metal 
surfaces; substances for removing grease; solvent-based 
cleaning preparations for removing grease; adhesives used 
in industry; chemicals for use in gluing; commercial glues 
and adhesives; compositions for preventing the adhesion 
of glues on the surfaces of machines; glues for industrial 
purposes; glues for use in industry; leather glues; liquid 
glues; pastes for gluing leather; preparations for joining 
(gluing) for industrial use; preparations for joining (glu-
ing); wood glue for industrial use; chemical preparations 
for sealing; chemical products for use in producing seal-
ants; chemical products for use in sealing; chemical seal-
ing preparations; compositions of adhesives and fillers 
for repairing seals; sealant preparations for motor vehicle 
radiators; sealing composition for sealing engines; sealing 
compounds and preparations; chemical cleaning agents 
for use in industrial processes; chemical products for use 
in industrial cleaning processers; cleaning preparations 
for removing adhesive residue; preparations for cleaning 
grease from metal surfaces; chemical preparations for in-
hibiting rust; chemical rust inhibitors. 

 مســتحضرات تذويــب الزيــوت؛ مســتحضرات فصــل الزيــوت؛ مســتحضرات 
المكابــح؛  زيــوت  الزيــوت؛  لفصــل  الكيميائيــة  المــواد  الزيــوت؛  تنقيــة 
مســتحضرات التخلــص مــن الزيــوت؛ مســتحضرات عــزل الطــوب )عــدا 
الخرســانة،  لعــزل  الكيميائيــة  المنتجــات  والزيــوت(؛  الدهانــات  عــن 
ــات الســد ا لكيميائيــة لمنــع التســرب مــن  منتجــات عــزل الخرســانة، مركب
ــات  ــطحية؛ مركب ــوب الس ــد العي ــة لس ــوات الالصق ــط؛ الحش ــات النف خزان
المــواد الالصقــة والحشــوات إلصــالح الســدادات؛ مــواد الحشــو للمــواد 
ــات الطــالء؛ الحشــوات لعوامــل االمتصــاص؛  الالصقــة، مــواد الحشــو لمركب
الكهربائــي  التوصيــل  لتوفيــر  الحشــوات  المرنــة؛  للمــواد  الحشــوات 
للبالســتيك الخــام؛ خلطــات مــن الراتنــج وحشــوات لالســتخدام كمــادة 
ــز؛ حشــوات الراتينجــات االصطناعيــة؛ اإلضافــات  الصقــة؛ حشــوات التعزي
ــة لالســتخدام فــي  ــة الشــحوم الكيميائي ــل إزال ــة للشــحوم؛ عوام الكيماوي
عمليــات التصنيــع الصناعيــة؛ المســتحضرات الكيميائيــة لمنــع تراكــم 
الشــحوم فــي شــبكات التصريــف؛ المســتحضرات الكيميائيــة لمنــع تراكــم 
الكيماويــة  المســتحضرات  الشــحوم؛  محابــس تصريــف  فــي  الشــحوم 
لفصــل الشــحوم؛ المســتحضرات الكيماويــة إلزالــة الشــحوم؛ المنتجــات 
ــل  ــتحضرات لفص ــحوم؛ مس ــة للش ــواد مضاف ــتخدمة كم ــة المس الكيماوي
الشــحوم؛ مســتحضرات تنظيــف الشــحوم عــن األســطح المعدنيــة؛ مــواد 
إزالــة الشــحوم؛ مســتحضرات التنظيــف التــي أساســها مــواد مذيبــة إلزالــة 
الشــحوم؛ مــواد اللصــق المســتخدمة فــي الصناعــة؛ المــواد الكيميائيــة 
التجاريــة؛  للغايــات  واللصــق  الغــراء  مــواد  اللصــق؛  فــي  لالســتخدام 
ــغ لالســتخدامات  ــى أســطح اآلالت؛ الصم ــراء عل ــع التصــاق الغ ــات من مركب
المدبــوغ؛  للجلــد  غــراء  الصناعــة؛  فــي  المســتخدم  الصمــغ  الصناعيــة؛ 
الغــراء الســائل؛ معاجيــن لصــق الجلــود؛ مســتحضرات الربــط )اللصــق( 
الخشــب  غــراء  )اللصــق(؛  الربــط  مســتحضرات  الصناعــي؛  لالســتخدام 
المنتجــات  للعــزل؛  الكيماويــة  المســتحضرات  الصناعــي؛  لالســتخدام 
ــة  ــواد العــزل؛ المنتجــات الكيماوي ــاج م ــي إنت ــة الســتخدامها ف الكيميائي
لالســتخدام فــي العــزل؛ مســتحضرات العــزل الكيماويــة؛ مركبــات المــواد 
الالصقــة والحشــوات إلصــالح الســدادات؛ مســتحضرات العــزل لمشــعاعات 
ومســتحضرات  مركبــات  المحــركات؛  لعــزل  العــزل  مركبــات  المركبــات؛ 
العــزل؛ عوامــل التنظيــف الكيماويــة لالســتخدام فــي العمليــات الصناعيــة؛ 
ــة؛  ــف الصناعي ــات التنظي ــي عملي ــة الســتخدامها ف المنتجــات الكيميائي
مســتحضرات التنظيــف إلزالةالبقايــا الالصقــة؛ مســتحضرات تنظيــف 
الشــحوم عــن األســطح المعدنيــة؛ المســتحضرات الكيماويــة لمنــع الصــدأ؛ 

مانعــات الصــدأ الكيميائيــة؛ 

( 196 )

Date :01/09/2020 التاريخ : 2020/09/01
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Trademark No.:38690 العالمة التجارية رقم :  38690

Class: 17 في الصنف :   17

Applicant Name: Filtex Marketing Sdn Bhd  بإسم :  فيلتيكس ماركتينج اس دي ان بي اتش دي

Applicant Address :No. 2, Jalan IM 3/6, Kawasan 
Perindustrian Indera Mahkota 3 , Bandar Indera 
Mahkota, 25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur

العنــوان :  رقــم. 2، جــاالن اي ام 6/3 ، كاواســان بيريندســتريان 
إنديــرا ماهكوتــا 3 ، بانــدار إنديــرا ماهكوتــا، 25200 كوانتــان، 

باهانــج دارول ماكمــور  

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 :

Acrylic substances [semi-finished]; protective acrylic 
coatings in the form of paints for insulating purposes; 
protective acrylic spray coatings for insulating pur-
poses; adhesive materials [other than for medical and 
stationery use]; caulking compounds; caulking com-
pounds for sealing cracks and pipe threads; caulking 
materials; compounds of synthetic resins [semi-pro-
cessed]; joint filling and sealing compounds and prepa-
rations; non-metallic sealing compounds for joints; 
pipe jointing compounds for preventing leakage and 
rusting; fillers for expansion joints, panel joints and 
joint packing; mixtures of plastics with fillers for use 
as intermediates; gaskets; gaskets for automotive and 
industrial use; gaskets for use as a fluid tight seal; mate-
rials (non-metallic-) for the manufacture of gaskets; sil-
icone rubber compounds and sealants; thread (screw-) 
jointing compounds; chemical compositions for seal-
ing; chemical compositions for sealing adhering togeth-
er pipe joints; pipe sealing compositions; filling prepa-
rations sealing laminates; fireproof, fluid and oil seals; 
combination seals; piston seals (non-metallic); piston 
seals of plastic; sealing element consisting of a com-
bination of plastic and rubber; coatings of plastics for 
forming seals; gels for forming protective seals against 
moisture; heat sealant preparations; non-metallic mate-
rials for repairing [sealing] radiators and sealing joints; 
mastic compositions for sealing and jointing; oil-tight 
synthetic resin coatings for the surface sealing; rubber 
sealing materials; rubber sealants for joints; sealant 
materials incorporating polyester resins; sealants for 
seams in vehicles bodywork; sealing compounds for 
stopping leakage from water tanks and oil tanks [other 
than chemicals]; sealing gaskets (non-metallic-) [other 
than for ships]; sealing materials made of plastic mate-
rials; sealing putty; acrylic based sealants;. 

مــواد األكريليــك )شــبه المصنعــة(؛ طــالءات األكريليــك الواقيــة علــى 
شــكل دهانــات لغايــات العــزل؛ طــالء رذاذ ا?كريليــك الواقــي ألغــراض 
العــزل؛ المــواد الالصقــة )عــدا عــن التــي لالســتخدام الطبــي والقرطاســية(؛ 
األنابيــب؛  الشــقوق ومســننات  الســد إلغــالق  مركبــات  الســد؛  مركبــات 
ــات الراتنجــات االصطناعيــة ]شــبه المصنعــة[؛  مــواد لســد الشــقوق؛ مركب
مركبــات ومســتحضرات حشــو وســد الوصــالت؛ مركبــات إحــكام الســد غيــر 
ــدأ؛  ــريب والص ــع التس ــب لمن ــل األنابي ــات وص ــالت؛ مركب ــة للوص المعدني
التوصيــل؛  وعبــوات  اللوحــات  وصــالت  التوســعة،  لوصــالت  الحشــوات 
ــوات  ــائط؛ حش ــتخدام كوس ــحات لالس ــع المرش ــتيكية م ــات البالس الخلط
منــع التســرب؛ حشــوات منــع التســرب للســيارات واالســتخدام الصناعــي؛ 
حشــوات منــع التســرب لالســتخدام كعــازل محكــم للســوائل؛ المــواد )غيــر 
ــة  ــات الســيليكون المطاطي ــع التســرب؛ مركب ــع حشــوات من معدنية(-لصن
المركبــات  )اللولــب(؛  للمســننات  التوصيــل  مركبــات  العــزل؛  ومــواد 
الكيميائيــة للعــزل؛ المركبــات الكيماويــة للصــق العــازل لوصــالت األنابيــب 
ــات الحشــو وصفائــح العــزل؛ المقاومــة  ــات عــزل األنابيــب؛ مركب معــا؛ مركب
للحريــق، عــازالت منــع التســرب للســوائل والزيــوت؛ العــازالت المركبــة؛ 
عــازالت المكابــس )غيــر المعدنيــة(؛ العــازالت البالســتيكية للمكابــس؛ 
عناصــر الســد التــي تتكــون مــن مزيــج مــن البالســتيك والمطــاط؛ الطــالءات 
البالســتيكية لتشــكيل العــوازل؛ المــواد الهالميــة لتشــكيل عــوازل واقيــة 
ضــد الرطوبــة؛ مســتحضرات منــع التســرب للحــرارة؛ المــواد غيــر المعدنيــة 
ــات المصطــكاء  ــع التســرب؛ مركب إلصــالح )ســد( المشــعاعات ووصــالت من
ــت  ــة للزي ــة العازل ــج االصطناعي ــة للعــزل والوصــل؛ طــالءات الراتن الصمغي
لعــزل األســطح؛ مــواد منــع التســرب المطاطيــة؛ مانعــات التســرب المطاطيــة 
للوصــالت؛ مــواد منــع التســرب التــي تتضمــن راتينجــات البوليســتر؛ مــواد 
ــات  ــيارات؛ مركب ــاكل الس ــي هي ــال ف ــاط االتص ــزل لنق ــرب والع ــع التس من
عــن  )عــدا  النفــط  وخزانــات  الميــاه  لخزانــات  التســريب  ومنــع  العــزل 
ــدا عــن  ــة( )ع ــر المعدني ــة )غي ــع التســرب العازل ــة(؛ حشــوات من الكيميائي
ــع التســرب المصنوعــة مــن المــواد البالســتيكية؛  التــي للســفن(؛ مــواد من

ــك  ــي أساســها ا?كريلي ــزل الت ــواد الع ــزل؛ م معجــون الســد والع
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( 197 )

Date :01/09/2020 التاريخ : 2020/09/01

Trademark No.:38691 العالمة التجارية رقم :  38691

Class: 19 في الصنف :   19

Applicant Name: Jerusalme berlin general trading  بإسم :  شركة القدس برلين للتجارة العامة

Applicant Address :jenin - araba entrance to the country         العنوان :  جنين - عرابة مدخل البلد

Applicant for Correspondence:  jenin- military street - 
al areej building - sec floor 

عنوان التبليغ  : جنين - الشارع العسكري - عمارة االريج - ط2 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Building materials (non - metallic ) , non metallic rigid 
pipes for building , natural and artificial stones , ce-
ment , limestone gypsum , plaster and gravel , alqasatil 
made of pottry , marble , chimneys , industrial granite 
, industrial marble , natural ston , cement , road paving 
materials , asphait , pitch and bitumen , transportable 
constructions , stone monument , alabaster , artificial 
stone , asbestos mortar , asphalt paving , bricks , build-
ing stone , calcareous marl , calcareous stone , cement 
posts , chalk (raw ) , crach barriers , not of metal , for 
roads , door panels , not of metal , figurines (statuettes 
) of ston , concerte or marble , fire burrs , fireproof ce-
ment coatings , floor tiles , not of metal , gypsum , lime-
stone , porphyry ( stone ) , sandstone for building , slsos 
( cement ) . stone , tufa .

مــواد البنــاء ) غيــر معدنيــة ( ، انابيــب قاســية غيــر معدنيــة للمبانــي ، 
الحجــارة الطبيعيــة والصناعيــة ، االســمنت ، الكلــس ، الجبصيــن والقصــارة 
والحصــى ، القســاطل المصنوعــة مــن الفخــار ، الرخــام ، المداخــن ، الجرانيــت 
الصناعــي ، الرخــام الصناعــي ، الحجــر الطبيعــي ، االســمنت ، مــواد تعبيــد 
الطــرق ، اســفلت وزفــت وقــار ، االنشــاءات القابلــة للنقــل ، النصــب الحجريــة 
، المرمــر ، حجــارة اصطناعيــة ، مــالط اسبســتوس ، حجــارة رصــف اســفلتية 
ــاء ، طيــن جيــري ، حجــر جيــري ، اعمــدة مــن االســمنت  ، طــوب ، حجــر للبن
، حجــارة كلســية طباشــيرية خــام ، حواجــز اصطــدام غيــر معدنيــة للطــرق 
، الــواح اطاريــة غيــر معدنيــة لالبــواب ، هيــاكل صغيــرة مــن الحجــر او 
الخرســانة او الرخــام ، طــوب مشــكل متكتــل ، طالئــات مــن االســمنت 
صامــدة للنــار ، بــالط غيــر معدنــي لالرضيــات ، جبــس ، حجــر جيــري ، صخــر 
بورفيــري ) حجــر ( ، حجــر رملــي للبنــاء ، يــالط مــن االســمنت ، حجــارة ، 

حجــر مســامي 

( 198 )

Date :01/09/2020 التاريخ : 2020/09/01

Trademark No.:38692 العالمة التجارية رقم :  38692

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Shareef hussam mohamad samaro بإسم :  شريف حسام محمد سمارو 
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Applicant Address :Omara›  Building – asera  square, -
Blebus al awsat st, Nablus – Palestine

العنــوان :  فلســطين -نابلــس -دوار عصيــرة -  شــارع بليبــوس 
االوســط - عمــارة األمــراء    

Applicant for Correspondence:  Omara›  Building – 
asera  square, - Blebus al awsat st, Nablus – Palestine

عنــوان التبليــغ  :  -نابلــس -دوار عصيــرة -  شــارع بليبــوس االوســط 
- عمــارة األمــراء

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

sweets حلويات 

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

( 199 )

Date :01/09/2020 التاريخ : 2020/09/01

Trademark No.:38693 العالمة التجارية رقم :  38693

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: LaVera Electrical Appliances and 
Home Furniture Company 

بإسم :  شركة الفيرا لأجهزة الكهربائية واألثاث المنزلي 

Applicant Address :Bethlehem – Alkhader - Palestin العنوان :  بيت لحم – الخضر – فلسطين  

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :
                

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Blenders, electric, for household purposes; crushers for 
kitchen use, electric; kitchen machines, electric; mills 
for household purposes, other than hand-operated; fruit 
presses, electric, for household purposes; dishwashers; 
sewage pulverizers; washing apparatus; garbage [waste] 
disposals; coffee grinders, other than hand-operated 

المطبــخ،  مجــارش إلســتخدام  المنزليــة؛  لأغــراض  خالطــات كهربائيــة 
كهربائيــة؛ آالت المطبــخ الكهربائيــة؛ مطاحــن لأغــراض المنزليــة ]بخــالف 
التــي تــدار باليــد[؛ عصائــر فواكــه كهربائيــة لأغــراض المنزليــة؛ غســاالت 
ــن  ــص م ــات المجــاري؛ أجهــزة غســيل؛ آالت التخل صحــون؛ ســاحقات نفاي

النفايــات؛ مطاحــن قهــوة بخــالف التــي تــدار باليــد 

( 200 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38697 العالمة التجارية رقم :  38697

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing Company  بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر
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Applicant Address :Riyadh 11411, P.O. Box 478, Saudi 
Arabia

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

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Mobile applications and downloadable software  تطبيقات الهاتف النقال والبرمجيات القابلة للتنزيل

( 201 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38698 العالمة التجارية رقم :  38698

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر 

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

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

Applicant for Correspondence:  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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed matter, 
Printed publications, Prospectuses, Magazines   [periodicals]  

مطبوعــات،  تغليــف،  ورق  صحــف،  دوريــة،  اخباريــة  نشــرات 
]دوريــات[   مجــالت  اعالنيــة،  بيانــات  مطبوعــة،  منشــورات 

( 202 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38699 العالمة التجارية رقم :  38699

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing Company  بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر

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

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

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

األخبــار  يضــم  اإلنترنــت  شــبكة  علــى  موقــع  توفيــر  خدمــات 
والمقــاالت االفتتاحيــة واآلراء المتعلقــة باألحــداث الجاريــة؛ توفيــر 
المعلومــات واألخبــار عبــر اإلنترنــت فــي مجــال التدريــب علــى 

التوظيــف؛ نشــر  الصحــف والمجــالت والدوريــات 

( 203 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38700 العالمة التجارية رقم :  38700

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر 

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

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

Applicant for Correspondence:  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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Mobile applications and downloadable software  تطبيقات الهاتف النقال والبرمجيات القابلة للتنزيل

( 204 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38701 العالمة التجارية رقم :  38701

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر 

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

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

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة   
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed matter, 
Printed publications, Prospectuses, Magazines   [periodicals]  

مطبوعــات،  تغليــف،  ورق  صحــف،  دوريــة،  اخباريــة  نشــرات 
]دوريــات[   مجــالت  اعالنيــة،  بيانــات  مطبوعــة،  منشــورات 

( 205 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38702 العالمة التجارية رقم :  38702

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر 

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

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

Applicant for Correspondence:  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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

األخبــار  يضــم  اإلنترنــت  شــبكة  علــى  موقــع  توفيــر  خدمــات 
والمقــاالت االفتتاحيــة واآلراء المتعلقــة باألحــداث الجاريــة؛ توفيــر 
المعلومــات واألخبــار عبــر اإلنترنــت فــي مجــال التدريــب علــى 

التوظيــف؛ نشــر  الصحــف والمجــالت والدوريــات 

( 206 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38703 العالمة التجارية رقم :  38703

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر 

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

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

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

عنــوان التبليــغ  : طــالل ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد - ص 
ب 3800 البيــرة    فلســطين



127 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Mobile applications and downloadable software  تطبيقات الهاتف النقال والبرمجيات القابلة للتنزيل

( 207 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38704 العالمة التجارية رقم :  38704

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر 

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

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

Applicant for Correspondence:  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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Newsletters, Newspapers, Packing paper, Printed matter, 
Printed publications, Prospectuses, Magazines   [periodicals]  

مطبوعــات،  تغليــف،  ورق  صحــف،  دوريــة،  اخباريــة  نشــرات 
]دوريــات[   مجــالت  اعالنيــة،  بيانــات  مطبوعــة،  منشــورات 

( 208 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38705 العالمة التجارية رقم :  38705

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

بإسم :  الشركة السعودية لأبحاث والنشر 

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

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

Applicant for Correspondence:  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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Providing an online website comprising news, editorials 
and opinions concerning current events;

األخبــار  يضــم  اإلنترنــت  شــبكة  علــى  موقــع  توفيــر  خدمــات 
الجاريــة؛ باألحــداث  المتعلقــة  واآلراء  االفتتاحيــة  والمقــاالت 
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providing  online information and news in the field 
of employment training;  Publishing Of Newspapers, 
Magazines & Periodicals 

ــب  ــال التدري ــي مج ــت ف ــر اإلنترن ــار عب ــات واألخب ــر المعلوم توفي
علــى التوظيــف؛ نشــر  الصحــف والمجــالت والدوريــات 

( 209 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38706 العالمة التجارية رقم :  38706

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Rotam Agrochem International 
Company Limited 

بإسم :  روتام اغروكيم انترناشيونال كومباني ليمتد 

Applicant Address :Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 
Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

لــي  29 تشــيونغ  26/اف, ترينــد ســنتر,   ,6 :  يونــت  العنــوان 
وان, هونــغ كونــغ   ســتريت, تشــاي 

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical preparations; Veterinary preparations; 
Sanitary preparations for medical purposes;  Insecticides; 
Herbicides; Fungicides; Parasiticides; Preparations for 
destroying vermin; food for babies; dietary  supplements 
for humans; plasters, materials for dressings; material 
for stopping teeth, dental wax;  disinfectants; medicat-
ed animal feedstuffs; vitamin preparations for animals; 
antibiotics; Chemotherapy;  feed supplements/additive 
for animals; dietetic food for medical use; dietetic food 
for veterinary use; reagent  paper for medical purposes; 
beverages that contain with medicine 

مســتحضرات صيدالنيــة؛ مســتحضرات بيطريــة؛ مســتحضرات صحيــة 
لغايــات طبيــة؛ مبيــدات حشــرات؛ مبيــدات اعشــاب؛ مبيــدات فطريــات؛ 
ــارة؛  ــات الض ــرات  والحيوان ــادة الحش ــتحضرات إلب ــات؛ مس ــدات طفيلي مبي
ــات  ــان؛ لصق ــة لإلنس ــة الغذائي ــالت للحمي ــال؛ مكم ــع واالطف ــة للرض أغذي
ومــواد ضمــاد؛ مــواد حشــو األســنان وشــمع طــب األســنان؛ مطهــرات ؛ علــف 
ــة؛  ــات؛ مضــادات حيوي ــج؛  مســتحضرات فيتامينيــة للحيوان ــي معال حيوان
العــالج الكيميائــي؛ مكمــالت علف/اضافــات للحيوانــات؛ أغذيــة حميــة 
الســتخدامات طبيــة؛ أغذيــة حميــة الســتخدامات بيطريــة؛ ورق كاشــف 

ــى دواء  ــوي عل ــي تحت ــروبات الت ــة؛ المش ــتخدامات طبي  الس

( 210 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38707 العالمة التجارية رقم :  38707

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Rotam Agrochem International 
Company Limited 

بإسم :  روتام اغروكيم انترناشيونال كومباني ليمتد 
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Applicant Address :Unit 6, 26/F, Trend Centre, 29 
Cheung Lee Street, Chai Wan, Hong Kong

لــي  29 تشــيونغ  26/اف, ترينــد ســنتر,   ,6 :  يونــت  العنــوان 
وان, هونــغ كونــغ   ســتريت, تشــاي 

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical preparations; Veterinary prepara-
tions; Sanitary preparations for medical purposes; 
 Insecticides; Herbicides; Fungicides; Parasiticides; 
Preparations for destroying vermin; food for babies; 
dietary  supplements for humans; plasters, materials 
for dressings; material for stopping teeth, dental wax; 
 disinfectants; medicated animal feedstuffs; vitamin 
preparations for animals; antibiotics; Chemotherapy; 
 feed supplements/additive for animals; dietetic food for 
medical use; dietetic food for veterinary use; reagent 
 paper for medical purposes; beverages that contain with 
medicine 

مســتحضرات صيدالنيــة؛ مســتحضرات بيطريــة؛ مســتحضرات صحيــة 
لغايــات طبيــة؛ مبيــدات حشــرات؛ مبيــدات اعشــاب؛ مبيــدات فطريــات؛ 
ــارة؛  ــات الض ــرات  والحيوان ــادة الحش ــتحضرات إلب ــات؛ مس ــدات طفيلي مبي
ــات  ــان؛ لصق ــة لإلنس ــة الغذائي ــالت للحمي ــال؛ مكم ــع واالطف ــة للرض أغذي
ومــواد ضمــاد؛ مــواد حشــو األســنان وشــمع طــب األســنان؛ مطهــرات ؛ علــف 
ــة؛  ــات؛ مضــادات حيوي ــج؛  مســتحضرات فيتامينيــة للحيوان ــي معال حيوان
العــالج الكيميائــي؛ مكمــالت علف/اضافــات للحيوانــات؛ أغذيــة حميــة 
الســتخدامات طبيــة؛ أغذيــة حميــة الســتخدامات بيطريــة؛ ورق كاشــف 

ــى دواء  ــوي عل ــي تحت ــروبات الت ــة؛ المش ــتخدامات طبي  الس

( 211 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38708 العالمة التجارية رقم :  38708

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al-Jabrini Dairy and Foodstuff 
Company 

بإسم :  شركة الجبريني لمنتجات األلبان والمواد الغذائية 

Applicant Address :Hebron العنوان :  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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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. 

,خالصــات  والصيــد  الدواجــن  ولحــوم  واألســماك  اللحــوم 
اللحــم, فواكــه وخضــروات محفوظــة ومجففــة, مطهــوة, هــالم 
والحليــب  بالســكر,البيض  مطبوخــة  وفواكــه  )جلي(,ومربيــات 
ومنتجــات الحليــب واأللبــان واألجبــان  ,الزيــوت والدهــون الصالحــة 

لــأكل. 
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( 212 )

Date :02/09/2020 التاريخ : 2020/09/02

Trademark No.:38710 العالمة التجارية رقم :  38710

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Thaer atallah brothers company  بإسم :  شركة ثائر عطا الله إخوان للمطاعم

Applicant Address :NABLUS / rafedia        العنوان :  نابلس / رفيديا

Applicant for Correspondence:  ADVOCATE FADI 
BARAMPO / NABLUS / RAFEDIA STREET / 
HARWASH BUILDING / 4 FLOOR 

ــس / شــارع  ــو / نابل ــادي برمب ــي ف ــغ  : مكتــب المحام ــوان التبلي عن
ــروش / ط 4 ــارة ه ــي / عم ــا الرئيس رفيدي

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

CAFETERIAS AND RESTAURANTS الكافتيريات و المطاعم 

( 213 )

Date :03/09/2020 التاريخ : 2020/09/03

Trademark No.:38714 العالمة التجارية رقم :  38714

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: TARGET INVESTMENT CO.LTD بإسم :  شركة تارجت االستثمارية

Applicant Address :HEBROB .PALESTINE       العنوان :  الخليل- عين سارة

Applicant for Correspondence:  HEBROB عنوان التبليغ  : الخليل- عين سارة

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

paper cups,plastic cups ,plates,cutterly,containers,zipper 
bags disposable products from  plastic

كاســات ورقيــة و صحــون و معالــق و شــوك وســكاكين و علــب حفــظ 
الطعــام و علــب بوظــة و علــب تفريــز مصنوعــة مــن البالســتيك
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( 214 )

Date :03/09/2020 التاريخ : 2020/09/03

Trademark No.:38715 العالمة التجارية رقم :  38715

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Muhnad Malik Mohamed Qumboz 
And Mohamed Malik Mohamed Qumboz 

بإسم :  مهند مالك محمد قمبز و محمد مالك محمد قمبز 

Applicant Address :Jerusalem , Shufat street 13                                        13 العنوان :  القدس / طريق شعفاط

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

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

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(

( 215 )

Date :03/09/2020 التاريخ : 2020/09/03

Trademark No.:38716 العالمة التجارية رقم :  38716

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Muhnad Malik Mohamed Qumboz 
And Mohamed Malik Mohamed Qumboz 

بإسم :  مهند مالك محمد قميز و محمد مالك محمد قمبز 

Applicant Address :Jerusalem , Shufat street 13 العنوان :  القدس / طريق شعفاط 13  

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) Temporary accommodation (Hotels) 

خدمــات توفيــر االطعمــة والمشــروبات )المطاعــم وتقديــم الطعــام 
( وااليــواء المؤقــت )الفنــادق( 
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( 216 )

Date :06/09/2020 التاريخ : 2020/09/06

Trademark No.:38719 العالمة التجارية رقم :  38719

Class: 17 في الصنف :   17

Applicant Name: TARGET INVESTMENT CO.LTD بإسم :  شركة تارجت االستثمارية

Applicant Address :hebron.palestine       العنوان :  الخليل-شارع عين سارة

Applicant for Correspondence:  hebron.palestine عنوان التبليغ  : الخليل-شارع عين سارة فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

paper cups,plastic cups ,plates,cutterly,containers,zipper 
bags disposable products from plastic

كاســات ورقيــة و صحــون و معالــق و شــوك وســكاكين و علــب حفــظ 
الطعــام و علــب بوظــة و علــب تفريــز مصنوعــة مــن البالســتيك

( 217 )

Date :06/09/2020 التاريخ : 2020/09/06

Trademark No.:38720 العالمة التجارية رقم :  38720

Class: 21 في الصنف :   21

Applicant Name: TARGET INVESTMENT CO.LTD بإسم :  شركة تارجت االستثمارية

Applicant Address :HEBRON.PALESTINE       العنوان :  الخليل- عين سارة

Applicant for Correspondence:  HEBRON.PALESTINE عنوان التبليغ  : الخليل- عين سارة
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

paper cups,plastic cups ,plates,cutterly,containers,zipper 
bags disposable products from plastic

كاســات ورقيــة و صحــون و معالــق و شــوك وســكاكين و علــب حفــظ 
الطعــام و علــب بوظــة و علــب تفريــز مصنوعــة مــن البالســتيك



133 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

( 218 )

Date :06/09/2020 التاريخ : 2020/09/06

Trademark No.:38721 العالمة التجارية رقم :  38721

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: AL Kawthar plast company for plastic 
industries

بإسم :  شركة الكوثر بالست للصناعات البالستيكية

Applicant Address :hebron-yatta    العنــوان :  الخليل-يطــا -طريــق مجــد الباع-مثلــث الســموع -محــالت
ســويلم    

Applicant for Correspondence:  hebron-yatta ــموع  ــث الس ــد الباع-مثل ــق مج ــا -طري ــغ  : الخليل-يط ــوان التبلي عن
-محــالت ســويلم

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

أجهــزة لالنــارة و التدفئــة و توليــد البخــار و الطهــو و التبريــد و 
التجفيــف و التهويــة و امــداد الميــاه الغــراض الصحيــة

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

( 219 )

Date :06/09/2020 التاريخ : 2020/09/06

Trademark No.:38723 العالمة التجارية رقم :  38723

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: Tai Technology Solutions Company  بإسم :  شركة تاي للحلول التكنولوجية

Applicant Address :Ramallah / Al-Bireh, Adam Palace 
Building, 1st floor

العنوان :  رام الله/البيرة  عمارة قصر ادم ط1  

Applicant for Correspondence:  Attorney Bilal Ahmed 
Ajrab - Ramallah / Alersa .. phone number: 0598104262 

ــال  ــه /االرس ــرب-رام الل ــد أج ــالل أحم ــي ب ــغ  : المحام ــوان التبلي عن
,هاتــف رقــم:0598104262  فلســطين
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Computer programming , Consultancy in the design 
and development of computer hardware 

ــدات  ــر مع ــم وتطوي ــي تصمي ــارات ف ــر ، االستش ــة الكمبيوت برمج
ــر  الكمبيوت

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

( 220 )

Date :06/09/2020 التاريخ : 2020/09/06

Trademark No.:38724 العالمة التجارية رقم :  38724

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: AL-Dayaghem For Trading Agencies  بإسم :  شركة الضياغم للوكاالت التجارية

Applicant Address :3rd floor, Al Zoubi Center Building 
No. 3, Al Nasea Street, Al Rawnaq District, Al  Bayader, 
Amman-Jordan

العنــوان :  طابــق 3, عمــارة الزعبــي ســنتر رقــم 3, شــارع الناصيــة, 
حــي الرونــق, البيــادر, عمــان - االردن  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco molasses for hookahs, cigarette, cigarillos, 
cigars, tobacco, hookahs, lighters for smokers;  match 
boxes; matches 

دخــان معســل لأرجيلــة، الســجائر، ســيجاريلو )ســيجار رفيــع(، 
الســيجار، التبــغ، األرجيلــة والعــات المدخنيــن، علــب كبريــت، أعــواد 

ثقــاب 

( 221 )

Date :06/09/2020 التاريخ : 2020/09/06

Trademark No.:38725 العالمة التجارية رقم :  38725

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: AL-Dayaghem For Trading Agencies  بإسم :  شركة الضياغم للوكاالت التجارية

Applicant Address :3rd floor, Al Zoubi Center Building 
No. 3, Al Nasea Street, Al Rawnaq District, Al  Bayader, 
Amman-Jordan

العنــوان :  طابــق 3, عمــارة الزعبــي ســنتر رقــم 3, شــارع الناصيــة, 
حــي الرونــق, البيــادر, عمــان - االردن  
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Applicant for Correspondence:  Nader J. Qumsieh P.O. 
Box182  Beit Sahour

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Charcoal, charcoal briquettes  الفحم ومكعبات الفحم

( 222 )

Date :06/09/2020 التاريخ : 2020/09/06

Trademark No.:38727 العالمة التجارية رقم :  38727

Class: 18 في الصنف :   18

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 :

Leather and imitations of leather; hides and skins; mul-
tipurpose bags of leather or imitation leather, briefcas-
es, carrying cases, pocket wallets, billfolds, folio cases, 
pouches, purses, key cases, card cases, luggage tags, 
handbags; trunks, suitcases, travelling bags, garment 
bags for travel, rucksacks, backpacks, vanity cases; 
umbrellas, parasols and walking sticks. 

ــدة؛ الجلــود المدبوغــة وغيــر المدبوغــة؛ الحقائــب 
ّ
الجلــود والجلــود المقل

المقلــدة  الجلــود  أو  الجلــود  مــن  المصنوعــة  االســتخدامات  متعــددة 
ــب  ــظ الجي ــب ومحاف ــظ الجي ــل ومحاف ــب الحم ــة وحقائ ــب الجلدي والحقائ
والجزاديــن  والظــروف  للطــي  القابلــة  والحافظــات  النقديــة  لــالوراق 
وحافظــات المفاتيــح وحافظــات البطاقــات ورقــع التعليــق لحقائــب الســفر 
وحقائــب اليــد؛ صناديــق الثيــاب وحقائــب الســفر الصغيــرة وحقائــب 
والحقائــب  الظهــر  للســفر وحقائــب  المالبــس  الســفر وحقائــب حمــل 
التــي توضــع علــى الظهــر وحقائــب مســتحضرات التجميــل؛ المظــالت 

المشــي  الشمســيات وعصــي 

( 223 )

Date :06/09/2020 التاريخ : 2020/09/06

Trademark No.:38728 العالمة التجارية رقم :  38728

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه
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Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

Applicant for Correspondence:  Saba & Co.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 :

Retail services and online retail services relating to 
heated tobacco products, electronic cigarettes, electron-
ic smoking devices, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco, oral 
vaporizing devices, vaporizers for electronic cigarettes 
and smoking devices, electronic rechargeable cigarette 
cases, chargers and charging docks for the aforemen-
tioned goods, extinguishers for heated cigarettes and 
heated tobacco sticks, parts and fittings for the afore-
mentioned goods, liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes, tobacco substitutes (not for med-
ical purposes), smokers&apos; articles, protective cas-
es, decorative covers and carrying cases for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices, cleaning 
utensils, household goods; marketing research, market 
studies, market intelligence services, opinion polling; 
customer relationship management; customer service 
management; customer loyalty services; all these ser-
vices being exclusively related to electronic cigarettes, 
tobacco heating devices, electronic smoking devices 
and batteries and battery chargers for electronic ciga-
rettes, tobacco heating devices and electronic smoking 
devices. 

المتعلقــة  اإلنترنــت  علــى  بالتجزئــة  والبيــع  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات 
التدخيــن  وأجهــزة  اإللكترونيــة  والســجائر  المســخن  التبــغ  بمنتجــات 
ــن أجــل تســخين الســجائر أو  ــة وقطعهــا م ــي وأجهــزة الكتروني اإللكترون
التبــغ وأجهــزة التبخيــر عــن طريــق الفــم والمبخــرات للســجائر اإللكترونيــة 
وأجهــزة التدخيــن وعلــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة الشــحن 
ومطافــئ  أعــاله  المذكــورة  للبضائــع  الشــحن  ومنصــات  والشــواحن 
والمســتلزمات  والقطــع  المســخنة  التبــغ  وأعــواد  المســخنة  الســجائر 
ــي  ــن الســائل المســتخدمة ف ــل النيكوتي ــا ومحالي ــورة آنف ــع المذك للبضائ
الســجائر االلكترونيــة وبدائــل التبــغ )لغيــر األغــراض الطبيــة( ومســتلزمات 
الحمــل  وحقائــب  المزينــة  واألغطيــة  الواقيــة  والحقائــب  المدخنيــن 
ــف  ــي التنظي ــة وأوان ــن اإللكتروني ــزة التدخي ــة وأجه ــجائر اإللكتروني للس
والبضائــع المنزليــة؛ خدمــات أبحــاث التســويق ودراســات األســواق وخدمات 
ــة  ــن؛ إدارة خدم ــات الزبائ ــتطالع اآلراء؛ إدارة عالق ــوق واس ــتخبارات الس اس
العمــالء؛ خدمــات الــوالء التشــجيعية للزبائــن؛ كل هــذه الخدمــات مرتبطــة 
حصرًيــا بالســجائر اإللكترونيــة وأجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن 
والبطاريــات اإللكترونيــة وشــحن البطاريــات للســجائر اإللكترونيــة وأجهــزة 

تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة 

( 224 )

Date :07/09/2020 التاريخ : 2020/09/07

Trademark No.:38735 العالمة التجارية رقم :  38735

Class: 30 في الصنف :   30

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

Applicant Address :jericho, industrial state العنوان :  أريحا المدينة الصناعية  

Applicant for Correspondence:  Alberieh, Jerusalem 
Nablus Street, Alshiekh Commercial Building , 3rd floor 

الشــيخ   بــرج  نابلــس،  القــدس  البيــرة، شــاع   : التبليــغ   عنــوان 
فلســطين  9 رقــم  مكتــب  الثالــث  الطابــق  التجاريــن 
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

,chocolate, halvah, halvah cream  حالوة، كريمة الحالوة، شوكوالته

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

( 225 )

Date :07/09/2020 التاريخ : 2020/09/07

Trademark No.:38736 العالمة التجارية رقم :  38736

Class: 29 في الصنف :   29

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

Applicant Address :jericho, industrial state العنوان :  أريحا المدينة الصناعية  

Applicant for Correspondence:  Alberieh, Jerusalem 
Nablus Street, Alshiekh Commercial Building , 3rd 
floor 

الشــيخ   بــرج  نابلــس،  القــدس  البيــرة، شــاع   : التبليــغ   عنــوان 
 9 رقــم  مكتــب  الثالــث  الطابــق  التجاريــن 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Meat, fish, poultry and game  meat extracts  preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables  jellies, jams, com-
potes  eggs, milk and milk products  edible oils and fats. 

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، فواكــه 
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة، هــالم    جيلــي    ومربيــات وفواكــه 

مطبوخــة بالســكر، 

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

( 226 )

Date :07/09/2020 التاريخ : 2020/09/07

Trademark No.:38737 العالمة التجارية رقم :  38737
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Class: 1 في الصنف :   1

Applicant Name: ULTRA for Building material  Co بإسم :  شركة ألترا للمواد االنشائية و البناء

Applicant Address :Doora st-Khalet Mana›a -Hebron       العنوان :  شارع دورا-خلة مناع -الخليل

Applicant for Correspondence:  Doora st-Khalet 
Mana›a -Hebron

عنوان التبليغ  : شارع دورا-خلة مناع -الخليل
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

chemicals photography, as well as in agriculture, 
horticulture and forestry; unprocessed artificial resins, 
unprocessed plastics; manures; fire extinguishing 
compositions; tempering and soldering preparations; 
chemics used in industry, science andal substances for 
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives 
used in industry.

الكيماويــات المســتخدمة فــي الصناعــة و البحــث العلمــي و االتصويــر 
الفوتغرافــي و كذلــك فــي الزراعــة و البســتنة و زراعــة الغابــات ، راتنــج ات 
اصطناعيــة غيــر معالجــة و بالســتيك غيــر معالــج ، اســمدة،مركبات اخمــاد 
ــواد  ــظ الم ــة لحف ــواد كيماوي ــار ،مســتحضرات ســقي و لحــام معــادن ، م ن

ــة ــي الصناع ــواد اللصــق المســتخدمة ف ــة ، م ــواد دباغ ــة، م الغذائي

( 227 )

Date :07/09/2020 التاريخ : 2020/09/07

Trademark No.:38739 العالمة التجارية رقم :  38739

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name:  Asala Private Limited Company for 
coffee and roasters 

بإســم :  شــركة محامــص وبــن اصالــة المســاهمة الخصوصيــة 
المحــدودة

Applicant Address :Tulkarm - Shweika - Mobile   
0569686117   

العنوان :  طولكرم - شويكة - رقم جوال 0569686117    

Applicant for Correspondence:  Tulkarm - Shweika - 
Mobile   0569686117

عنوان التبليغ  : طولكرم - شويكة - رقم جوال 0569686117

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee قهوة 

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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( 228 )

Date :07/09/2020 التاريخ : 2020/09/07

Trademark No.:38740 العالمة التجارية رقم :  38740

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

Applicant for Correspondence:  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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
 chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, cigars, cigarillos; snuff; smokers&apos; ar-
ticles  included in class 34; cigarette papers, cigarette 
tubes and matches 

ــغ  ــن, تب ــغ الغاليي ــن, تب ــغ التدخي ــع؛ تب ــر مصن ــع او غي ــغ, ســواء مصن التب
ــغ الســعوط )الشــّمة(؛ الســجائر, الســجائر  ــغ المضــغ, تب اللــف اليــدوي, تب
االلكترونيــة, ســيجار, ســيجاريلو )ســيجار رفيــع(, ســعوط   )الشــّمة(؛ ادوات 
المدخنيــن فــي الصنــف 34؛ ورق الســجائر, ورق الســجائر الملفــوف مســبقا 

واعــواد الثقــاب 

( 229 )

Date :08/09/2020 التاريخ : 2020/09/08

Trademark No.:38743 العالمة التجارية رقم :  38743

Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Mohammad Ahmed Mahmmoud 
Qabaha

بإسم :  محمد احمد محمود قبها

Applicant Address :jenin - barta`a - man street - near 
the valley   

العنوان :  جنين - برطعة - الشارع الرئيسي - قرب الواد     
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Applicant for Correspondence:  jenin - haifa street - 
alqundos building

عنوان التبليغ  : جنين - شارع حيفا - عمارة القندس
جوال : 0599275048

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

bakers , ovens, bardecues , brackets for gas durners , 
burners (gas--) , chimney flues , coolers for furnaces , 
fitting , shaped , for furnaces , forges, portable , frame-
work of metal for ovens , furnace grates , gasapparatus 
( regulating and safety accessories ( for --) , gas burners 
, gas condensers , other than parts of machines , gas 
lighters , gas pipes )regulating and safety accessories 
for --) . gas scrubbing apparatus , incandescent burners 
, kiln furniture (supoorts ) , kilns , kithen ranges ovens 
, oven fitting made of fireclay , regulating and safety 
accessories for gas aparatus , regulating and safty ac-
cessories for gas pipes , roasting spits , safty accessories 
for water or gas apparatus and pipes , rotisseries ash 
boxes (furnace ) fireplaces , domestic , stoves . 

افــران للخبازيــن ، شــوايات ، مســاند للمواقــد الغازيــة ، مواقــد ، مواقــد غازيــة 
ــران  ــران ، اف ــكلة لالف ــدات مش ــران ، مع ــردات لالف ــن ، مب ــب للمداخ ، انابي
محمولــة ) مواقــد ( ، هيــاكل معدنيــة لالفــران ، مصبعــات االفــران ن لــوازم 
تنظيــم وســالمة انابيــب الغــاز ، مواقــد غــاز ، مكثفــات غــاز ، قداحــات غــاز ، 
لــوازم تنظيــم وامــان لمواســير الغــاز ، اجهــزة غســل الغــاز ، مواقــد متوهجــة 
، لــوازم لالفــران ، افــران ، مواقــد افــران المطبــخ ، معــدات لالفــران مصنوعــة 
ــم  ــوازم تنظي ــاز ، ل ــزة الغ ــان لجه ــم وام ــوازم تنظي ــاري ، ل ــال ن ــن صلص م
وامــان لمواســير الغــز ، ســياخ شــوي ، لــوازم الســالمة لجهــزة ومواســير المــاء 

او الغــاز ، صناديــق رمــاد لالفــران ، مواقــد نــار منزليــة .

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

( 230 )

Date :08/09/2020 التاريخ : 2020/09/08

Trademark No.:38744 العالمة التجارية رقم :  38744

Class: 42 في الصنف :   42

Applicant Name: nodles company for educational 
services 

بإسم :  شركة النبالء للخدمات التعليمية

Applicant Address :jenin - barta`a - abdullah alyonis 
village -   

العنــوان :  جنيــن- برطعــة - قريــة عبــد اللــه يونــس - جــوال : 
    0543642255

Applicant for Correspondence:  jenin - barta`a - 
abdullah alyonis village -

عنــوان التبليــغ  : جنيــن- برطعــة - قريــة عبــد اللــه يونــس - جــوال 
0543642255 :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

computer programming , computer softwere consul-
tancy , computer software design , computer software 
, computer sestem analysis , computer system design , 
consultancy ( computer software ) , creating and main-
taining web sites for others , design ( computer system 
) . 

برامــج  تصميــم   ، الكمبيوتــر  برامــج  استشــارات   ، الكمبيوتــر  برمجــة 
 ، الكمبيوتــر  أنظمــة  تحليــل   ، الكمبيوتــر  برامــج  صيانــة   ، الكمبيوتــر 
تصميــم أنظمــة الكمبيوتــر ، االستشــارات فــي برامــج تصميــم الكمبيوتــر ، 
انشــاء وصيانــة المواقــع علــى شــبكة االنترنــت لآلخريــن ، تصميــم أنظمــة 

كمبيوتــر .

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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( 231 )

Date :08/09/2020 التاريخ : 2020/09/08

Trademark No.:38745 العالمة التجارية رقم :  38745

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Pal Youth Fashion Design Company بإسم :  شركة بال يوث فاشن لتصميم االزياء

Applicant Address :Ramallah and Al-Bireh       العنوان :  رام الله والبيرة

Applicant for Correspondence:  Attorney Nael Yousef 
Ramallah, Clock Tower Building, 5th floor, Mobile 
0598856785

عنــوان التبليــغ  : المحامــي نائــل يوســف رام اللــه عمــارة بــرج 
0598856785 جــوال   5 ط  الســاعة 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear All that mentioned Class 
25

المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس 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

( 232 )

Date :08/09/2020 التاريخ : 2020/09/08

Trademark No.:38747 العالمة التجارية رقم :  38747

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Mahdi Tayseer Ahmed Shedeed بإسم :  مهدي تيسير أحمد شديد 

Applicant Address :Tulkarm Hospital Street        العنوان :  طولكرم شارع المستشفى
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Applicant for Correspondence:  Attorney Renad 
Makhoul Tulkarm, next to the courts complex, Mobile 
0592535455

عنــوان التبليــغ  : المحاميــة رينــاد مكحــول طولكــرم بجانــب مجمــع 
المحاكــم جــوال 0592535455

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Aerated water (Preparations for making) , Almonds 
(Milk of ) [beverage] , Beverages (Preparations for 
making) , cider, non-alcoholic , Cocktails, non-alcohol-
ic,   fruit extracts (non-alcoholic-) ,fruit juice beveags 
(non-alcoholic-) , Fruit juices  , honey – based bev-
eragesa(non-alcohailc-), Lemonades, milk (peanut-)
(non-alcoholic beverge , non- alcoholic beverages , 
Nectars (Fruit—), non-alcoholic, Sherbets [beverages]

 ،  ) )مشــروب  اللــوز  حليــب   ، الغازيــة  الميــاة  لتحضيــر  مســتحضرات 
مســتحضرات لتحضيــر المشــروبات ، عصيــر تفــاح غيــر كحولــي ، كوكتيــل 
ــر فواكــة  ــي ، خالصــات فواكــة غيــر كحوليــة ، مشــروبات عصائ غيــر كحول
غيــر كحوليــة ، عصائــر فواكــة ، مشــروبات غيــر كحوليــة اساســها العســل 
، ليموناضــة ، حليــب الفــول الســوداني )مشــروب غيــر كحولــي( ، مشــروبات 

ــة ، شــربات )مشــروبات ( ــر كحولي ــق فواكــة غي ــة ، رحائ ــر كحولي غي

( 233 )

Date :09/09/2020 التاريخ : 2020/09/09

Trademark No.:38748 العالمة التجارية رقم :  38748

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: meat to eat for food  بإسم :  شركة ميت تو ايت للمواد الغذائية

Applicant Address :Bait Jala العنوان :  بيت جاال  

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

عنــوان التبليــغ  : بيــت لحــم - شــارع القــدس الخليــل - مكتــب روك 
للمحامــاة 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

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
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( 234 )

Date :09/09/2020 التاريخ : 2020/09/09

Trademark No.:38749 العالمة التجارية رقم :  38749

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: R.K. Industrial & Commercial Co.  بإسم :  شركة آر . كي الصناعية التجارية

Applicant Address :Palestin, Bethlehem, Al Doha العنوان :  فلسطين ، بيت لحم ، الدوحة  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Ladders of metal; Fittings of metal for furniture; Hard-
ware of metal [small]; Benches (Vice -) of metal; Tool 
chests of metal [empty]; Tool boxes of metal [empty] 
, aluminium, aluminium foil, aluminium wire, wire of 
common metal; ropes of metal; wire gauze; cables of 
metal, non-electric; steel wire; wire rope; wire of com-
mon metal alloys, except fuse wire , shelving units, 
supermarket shelving unit, storage racking system, su-
permarket steel fabrication 

ــردوات  ــاث؛ خ ــدن لأث ــن المع ــزات م ــوازم او تجهي ــدن؛ ل ــن المع ــاللم م س
معدنيــة ]صغيــرة[؛ علــب معدنيــة لــأدوات، فارغــة؛ صناديــق معدنيــة 
لــأدوات، فارغــة ، ألمنيــوم، رقائــق ألمنيــوم، أســالك ألمنيــوم، أســالك مــن 
معــادن غيــر نفيســة، حبــال معدنيــة، شــباك ســلكية، كبــالت معدنيــة غيــر 
كهربائيــة، أســالك فوالذيــة، حبــال ســلكية، أســالك مــن ســبائك المعــادن 
غيــر النفيســة، عــدا ســلك المصهــر؛  رفــوف معدنيــة، رفــوف ســوبر ماركــت، 

رفــوف تخزيــن مســتودعات، معــدات وتجهيــزات ســوبر ماركــت 

( 235 )

Date :09/09/2020 التاريخ : 2020/09/09

Trademark No.:38750 العالمة التجارية رقم :  38750

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: R.K. Industrial & Commercial Co.  بإسم :  شركة آر . كي الصناعية التجارية

Applicant Address :Palestin, Bethlehem, Al Doha العنوان :  فلسطين ، بيت لحم ، الدوحة  

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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plastic materials for packaging (not included in other classes) 
, Gummed tape [stationery], Ribbons (Paper), House paint-
ers’ rollers, adhesives for stationery or household purposes, 
Isinglass for stationery or household purposes, Laminators for 
document, Paper Knives, Modelling materials, Modelling paste, 
Etching needles, Models ( Architects) , Paintbrushes, Painters’ 
brushes, Rulers (Square), Slate pencils, Charcoal pencils, Starch 
paste, Steatite [chalk], Tubes (Cardboard), Vignetting appara-
tus, Wrapping paper, Bags (Garbage) of paper or of plastics. 

مــواد التغليــف البالســتيكية )غيــر واردة فــي فئــات أخــرى( , أشــرطة 
ــواد  ــة , م ــرات دهــان منزلي ــورق , بك ــن ال ــة ) قرطاســية( , أشــرطة م الصق
ــي  ــراء لالســتعمال المنزل ــية  ,  غ ــي والقرطاس ــتعمال المنزل ــة لالس الصق
والقرطاســية  , صفائــح للوثائــق , ســكاكين للــورق , مــواد التشــكيل , 
ــر نحــت , نمــاذج مهندســين معمارييــن , فراشــي  معجــون التشــكيل , اب
دهــان أو تلويــن  ,  فراشــي رســامين , مســاطر قائمــة الزاويــة  , أقــالم 
رصــاص ارداوزيــة , أقــالم فحــم , معجــون نشــا , حجــر صابونــي )طباشــير( 
, أنابيــب مــن الــورق المقــوى , أجهــزة نقــش , ورق لــف , أكيــاس نفايــات 

)ورقيــة وبالســتيكية( . 

( 236 )

Date :09/09/2020 التاريخ : 2020/09/09

Trademark No.:38751 العالمة التجارية رقم :  38751

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

Applicant for Correspondence:  Hebron-dwar morar -rasheed hulls عنوان التبليغ  : الخليل -مفرق مرار-بجانب صالة الرشيد فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

القهــوة، الشــاي، والــكاكاو، القهــوة االصطناعيــة، واالرز، التابيــوكا، والدقيــق 
ــات،  ــر و الحلوي ــز و الفطائ ــن االحليــب ، الخب و المســتحضرات المصنوعــة م
ــرة و مســحوق  ــات المثلجــة، عســل النحــل و العســل االســود، الخمي الحلوي

الخبيــز، الملــح ،الخــردل، الخــل و الصلصــات ، توابــل، بهــارات، الثلــج

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

( 237 )

Date :09/09/2020 التاريخ : 2020/09/09
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Trademark No.:38752 العالمة التجارية رقم :  38752

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ramzi ilwees yaqoub andon بإسم :  رمزي الويس يعقوب اندون

Applicant Address :Bethlehem - almahed street       العنوان :  بيت لحم - شارع المهد

Applicant for Correspondence:  Bethlehem - almahed 
street

عنوان التبليغ  : بيت لحم - شارع المهد
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ice cream بوظة

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

( 238 )

Date :10/09/2020 التاريخ : 2020/09/10

Trademark No.:38774 العالمة التجارية رقم :  38774

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Sharikat Al-Tal Al-Akhdar Lilihom 
wa Al-Asmak wa Al-Tijara Al-Amma 

بإسم :  شركة التل االخضر للحوم واالسماك والتجارة العامة

Applicant Address :Nablus- Der Sharaf - Nablus 
Tulkarm Street-  Industrial Area
 Telephone: 092366666

العنــوان :  نابلــس- ديــر شــرف- شــارع نابلــس طولكــرم - المنطقــة 
الصناعيــة

تلفون: 092366666

Applicant for Correspondence:  Nablus- Der Sharaf - 
Nablus Tulkarm Street-  Industrial Area
 Telephone: 092366666

ــرم -  ــس طولك ــارع نابل ــرف- ش ــر ش ــس- دي ــغ  : نابل ــوان التبلي عن
المنطقــة الصناعيــة تلفــون: 092366666

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils 
and fats

للحــوم واألســماك والطيــور الداجنــة ولحــوم الصيــد ، مســتخرجات 
اللحــوم ، الفواكــه والخضــروات المحفوظــة

والمجففــة والمطهيــة ، الجلــي والمربيــات وصلصــات الفواكــه ، 
البيــض والحليــب ومنتجــات األلبــان األخــرى ،

الزيوت والشحوم المعدة أللكل

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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( 239 )

Date :10/09/2020 التاريخ : 2020/09/10

Trademark No.:38776 العالمة التجارية رقم :  38776

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Raya dent Medical Equipment مســاهمة  الطبيــة  للمســتلزمات  دنــت  رايــة  شــركة    : بإســم 
صيــة  خصو

Applicant Address :Gateway Building 4* floor ; Irsal 
Street- Ramallah ; Palestine                   

العنــوان :  رام اللــه / البيــرة/ شــارع االرســال/ عمــارت كيــت وي/ 
                     022988951 الرابــع/ تلفــون:  الطابــق 

Applicant for Correspondence:  Ramallah/ Rukab St/
Natsse Building 

 ، النتشــة  عمــارة  ركــب/  شــارع   / اللــه  رام   : التبليــغ   عنــوان 
0599742854

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Abrasives (Dental-), Absorbent cotton, Absorbent wad-
ding, Acaricides, Acetates for pharmaceutical purposes, 
Acids for pharmaceutical purposes, Aconitine, Ad-
hesive bands for medical purposes, Adhesive plaster, 
Adhesive tapes for medical purposes, Adhesives (Fly 
catching-), Adhesives for dentures, Adhesives for den-
tures, Adjuvants for medical purposes, Adhesives for 
dentures, Adjuvants for medical purposes, Air purify-
ing preparations, Albumin dietary supplements, Albu-
minous foodstuffs for medical purposes, Albuminous 
preparations for medical purposes, Alcohol for phar-
maceutical purposes, Aldehydes for pharmaceutical 
purposes, Alginates for pharmaceutical purposes, Al-
kaline iodides for pharmaceutical purposes, Alkaloids 
for medical purposes, Alloys of precious metals for 
dental purposes, Almonds (Milk of-) for pharmaceu-
tical purposes, Aloe vera preparations for pharmaceu-
tical purposes, Amalgams (Dental-), Amino acids for 
medical purposes, Anaesthetics, Analgesics, Antiseptic 
cotton, Antiseptics, Appetite suppressant pills, Appe-
tite suppressants for medical purposes, Aseptic cotton, 
Asthmatic tea, Balms for medical purposes, Balsamic 
preparations for medical purposes, Bandages for dress-
ings, Bandages (Hygienic-), Bandages (Menstruation-), 
Bands (Adhesive-), for medical purposes, Barks for 
pharmaceutical purposes, Bath preparations, medicat-
ed, Bath salts for medical purposes, Baths (Oxygen-), 
Baths (Salts for mineral water-), Belts for sanitary nap-
kins [towels],

ــراد، خــالت  ــدات الق ــاص، حشــوة ماصــة، مبي ــة لأســنان،قطن م ــواد حاك م
صيدالنيــة،  لغايــات  أحمــاض  الصيدالنــي،  لإلســتخدام  )أســيتات( 
الصقــة  أشــرطة  ،لصقــات،  طبيــة  لغايــات  الصقــة  أربطــة  أكونيتيــن، 
لغايــات طبيــة، لواصــق إلتقــاط الذبــاب، مــواد لصــق ألطقــم االســنان، 
مــواد مســاعدة لغايــات طبيــة، مســتحضرات تنقيــة الهــواء، مكمــالت 
زالليــة للحميــة الغذائيــة، مــواد غذائيــة زالليــة لغايــات طبيــة، كحــول 
لغايــات صيدالنيــة، ألدهايــدات لغايــات صيدالنيــة، مركبــات الجينــات 
قلويــات  أشــباه  طبيــة،  لغايــات  قلويــة  صيدالنية،بوديــدات  لغايــات 
االســنان،  طــب  الغــراض  نفيســة  معــادن  خليــط  صيدالنيــة،  لغايــات 
ــات  ــرا لغاي ــار االلوفي ــتحضرات صب ــة ، مس ــات صيدالني ــوز لغاي ــب الل حلي
ــدرات ،  ــة، مخ ــات طبي ــة لغاي ــاض أميني ــنان، احم ــم لالس ــة، مالغ صيدالني
ــة,  ــات الوكع ــة, ضمام ــعب الهوائي ــيع الش ــتحضرات توس ــكنات، مس مس
مســتحضرات لعــالج الحــروق, نواتــج ثانويــة مــن معالجــة الحبوب)لغايــات 
طبيــة, كبســوالت لغايــات طبيــة, أقــراص مطيبــة لغايــات طبيــة, كالومــل, 
كافــور لغايــات طبية,زيــت كافــور لغايــات طبيــة, ســكاكر لغايــات طبيــة, 
ســكاكر ممزوجــة بمــواد طبيــة, كبســوالت لأدويــة, كبســوالت لغايــات 
ــات صيدالنيــة,  ــة لغاي ــات طبيــة, مــواد كاوي صيدالنيــة, زيــت خــروع لغاي
صيدالنيــة,  لغايــات  فحــم   , صيدالنيــة  لغايــات  ســليلوز  اســترات 
مســتحضرات كيميائيــة لغايــات طبيــة, مســتحضرات كيميائيــة لغايــات 
صيدالنية,كواشــف كيميائيــة لغايــات طبيــة او بيطريــة, مســتحضرات 
كيميائيــة صيدالنيــة, علكــة لغايــات طبيــة, كينوليــن لغايــات طبيــة, 
وديــون لغايــات صيدالنيــة, قطــرة, ضمــادات, , حلويــات دوائيــة, قطــن 

ّ
كول

لغايــات طبيــة, لصقــات للجــروح البســيطة, زبــدة الطرطيــر لغايــات طبيــة, 
ــات  ــي لغاي ــتخلصة بالغل ــارات مس ــورار, عق ــة, ك ــات طبي ــوت لغاي كريوس
صيدالنيــة, مــواد حاكــة لالســنان, مالغــم لالســنان, مــالط لالســنان, مــواد 
بصمــة لالســنان, الكيــه لالســنان, صمــغ مــص طــكاوي لالســنان, مــواد 
لصــق الطقــم االســنان, مطهــرات, منظفــات لغايــات طبيــة, , مســتحضرات 
الجــروح,  لتنظيــف  كيميائيــة  مطهــرات   , طبيــة,  لغايــات  تشــخيص 

مطهــرات ألغــراض صحيــة, ,ضمــادات طبيــة,
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Bicarbonate of soda for pharmaceutical 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, Breast-nursing 
pads, Bromine for p harmaceutical purposes, Cachets 
for pharmaceutical purposes, Cachou for pharmaceuti-
cal purposes, Camphor for medical purposes, Camphor 
oil for medical purposes, Candy for medical purposes, 
Candy, medicated, Capsules for pharmaceutical pur-
poses, Castor oil for medical purposes, Caustic pencils, 
Caustics for pharmaceutical purposes, Cellulose esters 
for pharmaceutical purposes, Cellulose ethers for phar-
maceutical purposes, Charcoal for pharmaceutical pur-
poses, Chemical reagents for medical or veterinary pur-
poses, Chemico-pharmaceutical preparations, Chewing 
gum for medical purposes, Chilblain preparations, 
Chinoline for medical purposes, Cinchona for medical 
purposes, Cocaine, Cod liver oil, Collodion for pharma-
ceutical purposes, Cotton for medical purposes, Court 
plaster, Cream of tartar for pharmaceutical purposes, 
Creosote for pharmaceutical purposes, Decoctions for 
pharmaceutical purposes, Dental abrasives, Dental 
amalgams, Dental cements, Dental impression materi-
als, Dental lacquer, Dental mastics, Dressings, medical, 
Dressings (Surgical-), Drinks (Medicinal-), Drugs for 
medical purposes, Febrifuges, Fennel for medical pur-
poses, Ferments for pharmaceutical purposes, Ferments 
(Milk-) for pharmaceutical purposes, Fiber (dietary-), 
Fibre (dietary-), First-aid boxes, filled, Fish meal for 
pharmaceutical purposes, Guaiacol for pharmaceutical 
purposes, Gum for medical purposes, Gurjun [gurjon, 
gurjan] balsam for medical purposes, Haematogen, 
Haemoglobin, Haemostatic pencils, Headache pen-
cils, Hematogen, Hemoglobin, Hemostatic pencils, 
Jelly (Petroleum-) for medical purposes, Liquorice for 
pharmaceutical purposes, Lotions for pharmaceutical 
purposes, Lotions for veterinary purposes, Lotions for 
veterinary purposes, Lozenges for pharmaceutical pur-
poses, Lupulin for pharmaceutical purposes, Magnesia 
for pharmaceutical purposes, Malt for pharmaceutical 
purposes, Malted milk beverages for medical purposes, 
Mangrove bark for pharmaceutical purposes, Mastics 
(Dental-), Meal for pharmaceutical purposes, Medi-
cines for dental purposes, Milk ferments for pharma-
ceutical purposes, Milk of almonds for pharmaceutical 
purposes, Milk sugar for phrmaceutical purposes, Milk-
ing grease, Mint for pharmaceutical purposes, Molding 
wax for dentists, Moulding wax for dentists, Mouth-
washes for medical purposes, Ointments for pharma-
ceutical purposes, Opiates, Opium, Pearl powder for 
medical purposes, Pectin for pharmaceutical purpos-
es, Pepsins for pharmaceutical purposes, Peptones for 
pharmaceutical purposes, Petroleum jelly for medical 
purposes,

ضمــادات جراحيــة, شــراب دوائــي, عقاقيــر لغايــات طبيــة, اكســيرات 
)مســتحضرات صيدالنيــة(, مخففــات الحمــى, خمائــر لغايــات صيدالنيــة, 
صناديــق اســعافات أوليــة معبــاة, ,الدهايــد فورميــك لغايــات صيدالنيــة, 
شــاش للتضميــد, جيالتيــن )هالم(لغايــات طبيــة, جلوكــوز لغايــات طبيــة, 
ــول  ــة, جواياك ــات طبي ــوالرد, دهــون لغاي ــاء ج ــة لالســنان, م ــم ذهبي مالغ
لغايــات صيدالنيــة, هيموجلوبيــن, أقــالم اليقــاف نــزف الــدم, أدوات الالم 
الــراس, أقــالم الالم الــراس, هرمونــات لغايــات طبيــة, كلــورال مميــه لغايــات 
صيدالنيــة, بيروكســيد هيدروجيــن لغايــات طبيــة, ضمــادات صحيــة, 
لغايــات  يوديــدات  دوائيــة,  منقوعــات  حيــة(,  )انســجة  جراحيــة  رقــع 
ــة,  ــات طبي ــن لغاي ــورم, فازلي ــة, يودوف ــات صيدالني ــود لغاي ــة, ي صيدالني
أقــراص محــال )طبيــة(, الكيــه لالســنان, ليســيثين لغايــات طبيــة, مراهــم 
ــة,  ــات طبي ــراص دواء لغاي ــة, أق ــات طبي ــة لغاي ــادات كتاني ــكنة, ضم مس
ــة, كجــول دوائــي شــراب  ــات طبي ــة, مغنيســيا لغاي ــات طبي لوبوليــن لغاي
دوائــي, اعشــاب دوائيــة, منقوعــات دوائيــة, جــذور دوائيــة, شــاي دوائــي, 
علــب ادويــة )محمولــة و معبــاة(, ادويــة ألغــراض طــب االســنان, شــمع قولبــة 
الطبــاء االســنان, غســوالت فــم لغايــات طبيــة, منومــات, مهدئــات أعصــاب, 
مراهــم عطريــة لغايــات طبيــة, بورســالن الطقــم االســنان, امــالح بوتاســيوم 
لغايــات طبيــة, مــواد مشــعة لغايــات طبيــة, مــواد تبايــن اشــعاعي لغايــات 
طبيــة, هــالم ملكــي لغايــات طبيــة, مطــاط ألغــراض طــب االســنان, امــالح 
لغايــات طبيــة, اعشــاب تدخيــن لغايــات طبيــة, امــالح الصوديــوم لغايــات 
طبيــة, منومــات, ضمــادات اســفنجية, مســتحضرات تعقيــم, اعــواد كبريــت 
)مطهــات( مســتحضرات  اليقــاف النزيــف, قمــاش جراحــي )مناديــل(, 
رقــع جراحيــة )انســجة حيــة(, مناديــل جراحيــة, شــراب لغايــات طبيــة, 
مــادة حشــو االســنان, مســتحضرات لتســهيل التســنين, مقويــات ادويــة, 

ــة. ــات طبي ــة, حشــوات لغاي ــات, مســتحضرات فيتاميني مهدئ
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Pharmaceutical preparations, Porcelain for dental pros-
theses, Quassia for medical purposes, Quebracho for 
medical purposes, Quinine for medical purposes, Quin-
quina for medical purposes. Radioactive substances for 
medical purposes, Radiological contrast substances for 
medical purposes, Radium for medical purposes, Roy-
al jelly for pharmaceutical purposes, Rubber for dental 
purposes, Salts for medical purposes, Sedatives, Stem 
cells for medical purposes, Sterilising preparations, 
Stick liquorice for pharmaceutical purposes, Sticking 
plasters, Sticks (Sulphur-) [disinfectants], Strychnine, 
Styptic preparations, Sugar for medical purposes, Sul-
phonamides [medicines], Sulphur sticks [disinfectants], 
Surgical cloth [tissues], Surgical dressings, Surgical 
implants [living tissues], Surgical tissues, Syrups for 
pharmaceutical purposes, Taffeta plasters (Gummed-), 
Tapes (Adhesive-), for medical purposes, Teeth filling 
material, Teething (Preparations to facilitate-), Tinc-
tures for medical purposes, Tissues impregnated with 
pharmaceutical lotions, Tissues (Surgical-), Wadding 
for medical purposes, Wart pencils

( 240 )

Date :10/09/2020 التاريخ : 2020/09/10

Trademark No.:38777 العالمة التجارية رقم :  38777

Class: 10 في الصنف :   10

Applicant Name: Raya dent Medical Equipment مســاهمة  الطبيــة  للمســتلزمات  دنــت  رايــة  شــركة    : بإســم 
صيــة  خصو

Applicant Address :Gateway Building 4* floor ; Irsal 
Street- Ramallah ; Palestine                   

العنــوان :  رام اللــه / البيــرة/ شــارع االرســال/ عمــارت كيــت وي/ 
                     022988951 الرابــع/ تلفــون:  الطابــق 

Applicant for Correspondence:  Ramallah/ Rukab St/
Natsse Building 

النتشــة  عمــارة  ركــب/  شــارع   / اللــه  رام   : التبليــغ   عنــوان 
فلســطين  0599742854،

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Abdominal belts, Abdominal corsets, Abdominal pads, 
Acupuncture needles, Aerosol dispensers for medical 
purposes, Air cushions for medical purposes, Air mat-
tresses, for medical purposes, Air pillows for medical 
purposes, Ambulance stretchers, Anaesthetic appara-
tus, Anaesthetic masks, Analysis (Apparatus for use in 
medical?), Arch supports for footwear,

ــر الصينيــة(,  ــر للوخــز )االب احزمــة بطــن, مشــدات بطــن, كمــادات بطــن, اب
طبيــة,  لغايــات  هوائيــة  وســائد  طبيــة,  لغايــات  الــرذاذ  نبــذ  أجهــزة 
فرشــات هوائيــة لغايــات طبيــة, مخــدات هوائيــة لغايــات طبيــة, نقــاالت 
لســيارات اإلســعاف, أجهــزة تخديــر, اقنعــة تخديــرو أجهــزة لالســتعمال 
ــن  ــة, كراســي ذات ذراعي ــات قوســية لالحذي ــة, دعام ــل الطبي ــي التحالي ف
ــرياني ,  ــدم الش ــط ال ــاس ضغ ــزة قي ــنان, أجه ــب اس ــة او ط ــات طبي لغاي

ــون اصطناعيــة, فكــوك اصطناعيــة, اثــداء اصطناعيــة, عي
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Armchairs for medical or dental purposes, Arterial 
blood pressure measuring apparatus, Artificial breasts, 
Artificial eyes, Artificial jaws, Artificial limbs, Arti-
ficial respiration (Apparatus for?), Artificial skin for 
surgical purposes, Artificial teeth, Artificial teeth (Sets 
of?), Babies’ bottles, Babies’ pacifiers [teats], Balling 
guns, Bandages [elastic], Bandages for joints [anatom-
ical], Bandages (Knee?) [orthopedic], Bandages (Sup-
portive?), Bandages (Suspensory?), Basins for medical 
purposes, Bed pans, Bed vibrators, Beds (Hydrostatic 
[water]?) for medical purposes, Beds, specially made 
for medical purposes, Belts, electric, for medical pur-
poses, Belts for medical purposes, Belts (Orthopaedic 
[orthopedic]-), Blankets, electric, for medical purposes, 
Blood testing apparatus, Body cavities (Appliances for 
washing-), Boots for medical purposes, Bougies [sur-
gery], Breast pumps, Breasts (Artificial?), Brushes for 
cleaning body cavities, Burs (Dental?), Cannulae, Cas-
es fitted for medical instruments, Cases fitted for use by 
surgeons and doctors, Castrating pincers, Catgut, Cath-
eters, Cattle (Obstetric apparatus for?), Chairs (Com-
mode?), Childbirth mattresses, Clips, surgical, Cloth-
ing especially for operating rooms, Commode chairs, 
Compresses (Thermo-electric?) [surgery], Compres-
sors [surgical], Condoms, Containers especially made 
for medical waste, Contraceptives, non-chemical, Corn 
knives, Corsets (Abdominal?), Corsets for medical pur-
poses, Crutches, Crutches for invalids (Tips for?), Cup-
ping glasses, Cushions for medical purposes, Cushions 
(Heating?), electric, for medical purposes, Cutlery [sur-
gical], Deafness (Apparatus for the treatment of?), De-
fibrillators, Dental apparatus, Dental apparatus, electric, 
Dentists’ armchairs, Dentures, Diagnostic apparatus for 
medical purposes, Dialyzers, Douche bags, Drainage 
tubes for medical purposes, Draw-sheets for sick beds, 
Dropper bottles for medical purposes, Dropper bottles 
for medical purposes, Dummies [teats] for babies, Ear 
picks, Ear plugs [ear protection devices], Ear trumpets, 
Elastic stockings for surgical purposes, Electric acu-
puncture instruments, Electrocardiographs, Electrodes 
for medical use, Enema apparatus for medical purposes, 
Esthetic massage apparatus, Eyes (Artificial?), Feeding 
bottle teats, Feeding bottle valves, Feeding bottles, Fil-
ters for ultraviolet rays, for medical purposes, Finger 
guards for medical purposes, Flat feet (Supports for?), 
Fleams, Footwear (Arch supports for-), Footwear (Or-
thopaedic [orthopedic]?), Forceps, Fumigation appara-
tus for medical purposes, Furniture especially made for 
medical purposes, Galvanic belts for medical purposes, 
Galvanic therapeutic appliances, Gastroscopes, Gloves 
for massage, Gloves for medical purposes, Guidewires 
(Medical?), Hair prostheses, Hearing aids for the deaf, 
Hearing protectors, Heart pacemakers, Heating cush-
ions [pads], electric, for medical purposes, Hematime-
ters, Hernia bandages,

اصطناعــي  جلــد  االصطناعــي,  للتنفــس  أجهــزة  اصطناعيــة,  اطــراف 
ألغــراض جراحيــة, اســنان اصطناعيــة, اطقــم اســنان اصطناعيــة, رضاعــات 
أطفــال, لهايــات )مصاصــات( أطفــال, أدوات إعطــاء كــرات او كبســوالت 
ــات, اربطة)مطاطيــة(, اربطــة للمفاصل)تشــريحية(, اربطــة  دوائيــة للحيوان
)قصعــات(  جفنــات  معلقــة,  اربطــة  داعمــة,  اربطــة  للركب)تجبيريــة(, 
ــات  ــات لالســرة, هــزازات لالســرة, اســّرة مائيــة لغاي ــات طبيــة, قصري لغاي
طبيــة, اســّرة و بخاصــة المصنوعــة لغايــات طبيــة, ســيور كهربائيــة لغايــات 
طبيــة, ســيور لغايــات طبيــة, ســيور تجبيريــة, بطانيــات كهربائيــة لغايــات 
طبيــة, أجهــزة فحــص الــدم, أدوات لغســل تجاويــف الجســم, احذيــة 
لغايــات طبيــة, موســعات )تســتخدم فــي الجراحــة(, شــفاطات ثــدي, اثــداء 
اصطناعيــة, فراشــي لتنظيــف تجاويــف الجســم, مثاقــب لالســنان, قنيــات 
)قصيبــات(, علــب معــدة لــالدوات الطبيــة, علــب معــدة لالســتخدام مــن قبــل 
الجراحيــن و األطبــاء, مالقــط الخصــى, أوتــار معويــة, قثاطــر, أجهــزة توليــد 
ــة,  ــوالدة, مشــابك جراحي ــت للمرضــى, فرشــات لل الماشــية, كراســي توالي
مالبــس و بخاصــة لغــرف العمليــات, كراســي تواليــت للمرضــى, ضمــادات 
كهربائيــة حراريــة )تســتخدم فــي الجراحــة(, ضمــادات )جراحيــة(, رفــاالت 
حمــل  موانــع  الطبيــة,  للفضــالت  خصيصــا  مصنوعــة  اوعيــة  )كبــود(, 
القــدم, مشــدات بطــن, مشــدات  غيــر كيميائيــة, ســكاكين لمســامير 
ــة,  ــؤوس حجام ــن, ك ــكازات المقعدي ــراف لع ــكازات, اط ــة, ع ــات طبي لغاي
طبيــة,  لغايــات  كهربائيــة  مســخنة  مخــدات  طبيــة,  لغايــات  مخــدات 
أدوات قطع)جراحيــة(, أجهــزة لعــالج الصــم, مزيــالت الرجفــة القلبيــة, 
أجهــزة طــب االســنان, أجهــزة كهربائيــة لطــب االســنان, كراســي ذات 
ذراعيــن الطبــاء االســنان, اطقــم اســنان, أجهــزة تشــخيص لغايــات طبيــة, 
مديــاالت )أجهــزة ديلــزة(, أكيــاس نضــج, انابيــب تصريــف لغايــات طبيــة, 
ــارات  ــة, قط ــات طبي ــارات لغاي ــات ذات قط ــى, زجاج ــّرة المرض ــتائر الس س
ســدادات  اذن,  نكاشــات  )مصاصات(أطفــال,  لهايــات  طبيــة,  لغايــات 
اذن )أجهــزة لحمايــة االذن(, ســماعات بوقيــة لــالذن, جــوارب مطاطيــة 
االبــري, أجهــزة كهربائيــة  للوخــز  ألغــراض جراحيــة, أدوات كهربائيــة 
ــة  ــي, أجهــزة للحقن ــب, اقطــاب كهربائيــة لالســتخدام الطب لتخطيــط القل
الشــرجية لغايــات طبيــة, أجهــزة التدليــك التجميلــي, عيــون اصطناعيــة, 
حلمــات زجاجــات للرضاعــة, حلمــات زجاجــات للرضاعــة, زجاجــات رضاعــة, 
مرشــحات )فالتــر( االشــعة فــوق البنفســجية لغايــات طبيــة, واقيــات أصابــع 
ــات  ــدم, دعام ــد ال ــارط لفص ــطحة, مش ــدام المس ــات طبية,دعاماتلالق لغاي
ــات  ــر لغاي ــزة تبخي ــط, أجه ــري, مالق ــدم تجبي ــاس ق ــة, لب ــية لالحذي قوس
ــات  ــة لغاي ــة غلفاني ــة, احزم ــات طبي ــا لغاي ــوع خصيص ــاث مصن ــة, اث طبي
طبيــة, أدوات عالجيــة غلفانيــة, منظــار المعــدة, قفــازات تدليــك, قفــازات 
لغايــات طبيــة, اســالك دليليــة طبيــة, شــعر بديــل, مســاعدات علــى 
ــب, مخــدات )وســائد(  الســمع للصــم, واقيــات ســمع, منظمــات نبــض القل
مســخنة كهربائيــة لغايــات طبيــة, أدوات قيــاس كريــات الــدم, اربطــة 
ــات  ــاخن لغاي ــواء س ــزازات ه ــاخن, ه ــالج بالهــواء الس ــق, أجهــزة الع للفت
طبيــة, اســرة مائيــة لغايــات طبيــة, جفنات)احــواض( صحيــة, حقنــات 
تحــت الجلــد, احــزم خثليــة, أكيــاس ثلــج لغايــات طبيــة, مــالءات للســلس, 
حاضنــات لأطفــال, حاضنــات لغايــات طبيــة, أجهــزة لالستنشــاق, محاقــن 
لغايــات طبيــة, علــب أدوات للجراحيــن و األطبــاء, مــذرات, رافعــات مقعديــن, 
ــدم,  ــة, ســكاكين لمســامير الق ــة, اربطــة للركــب تجبيري فكــوك اصطناعي
ــة, مشــارط  ــات طبي ــة لغاي ــة, مصابيــح كهربائي ســكاكين ألغــراض جراحي
لفصــد الــدم, أجهــزة ليــزر لغايــات طبيــة, عدســات تــزرع جراحيــا )عدســات 
ــة(, اطــراف اصطناعيــة, دمــى الحــب, اقنعــة للطاقــم الطبــي, أجهــزة  بديل
تدليــك, قفــازات تدليــك, احزمــة للــوالدة, فرشــات للــوالدة, أجهــزة و أدوات 
طبيــة, اســالك دليليــة طبيــة, مالعــق لتنــاول الــدواء, جهــاز مســح الجلــد و 
صقلــه, مرايــا الطبــاء االســنان, مرايــا للجراحيــن, ابــر لغايــات طبيــة, أدوات 
تمريــض, أجهــزة توليــد, طــاوالت للعمليــات, أجهــزة قيــاس قــوة العيــن 
االنكســارية )افثالمومتــر(, مناظيــر العيــن, أدوات تقويــم االســنان, مفاصــل 
تجبيريــة, ســيور تجبيريــة, لبــاس قــدم )احذية(تجبيــري, نعــال تجبيريــة, 

ــة, ــة تجبيري ــة, احزم مفاصــل تجبيري
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 Hot air therapeutic apparatus, Hot air vibrators for 
medical purposes, Hydrostatic beds for medical purpos-
es, Hygienic basins, Hypodermic syringes, Hypogastric 
belts, Ice bags for medical purposes, Incontinence 
sheets, Incubators for babies, Incubators for medical 
purposes, Inhalers, Injectors for medical purposes, 
Instrument cases for use by surgeons and doctors, In-
sufflators, Invalids’ hoists, Jaws (Artificial?), Knee ban-
dages, orthopedic, Knives (Corn?), Knives for surgical 
purposes, Lamps for medical purposes, Lancets, Lasers 
for medical purposes, Lenses [intraocular prostheses] 
for surgical implantation, Limbs (Artificial?), Love 
dolls [sex dolls], Masks for use by medical personnel, 
Massage apparatus, Massage (Gloves for?), Maternity 
belts, Mattresses (Childbirth?), Medical apparatus and 
instruments, Medical guidewires, Medicine (Spoons 
for administering?), Microdermabrasion apparatus, 
Mirrors for dentists, Mirrors for surgeons, Needles for 
medical purposes, Nursing appliances, Obstetric appa-
ratus, Operating tables, Ophthalmometers, Opthalmo-
scopes, Orthodontic appliances, Orthopaedic articles, 
Orthopaedic belts, Orthopaedic footwear [shoes], Or-
thopedic articles, Orthopedic belts, Orthopedic foot-
wear [shoes], Orthopedic soles, Pacifiers for babies, 
Pads (Abdominal?), Pads (Heating?), electric, for med-
ical purposes, Pads [pouches] for preventing pressure 
sores on patient bodies, Pessaries, Phials (Drop count-
ing?), for medical purposes, Physical exercise appa-
ratus, for medical purposes, Physiotherapy apparatus, 
Picks (Ear?), Pillows (Soporific?) for insomnia, Pincers 
(Castrating?), Pins for artificial teeth, Plaster bandages 
for orthopaedic purposes [casts (Am.)], Plugs (Ear-) 
[ear protection devices], Probes for medical purposes, 
Prostheses (Hair?), Prostheses (Intraocular?) [lenses] 
for surgical implantation, Protection devices against 
X-rays, for medical purposes, Pulse meters, Pumps 
for medical purposes, Quartz lamps for medical pur-
poses, Radiological apparatus for medical purposes, 
Radiology screens for medical purposes, Radiotherapy 
apparatus, Radium tubes for medical purposes, Recep-
tacles for applying medicines, Rehabilitation apparatus 
(Body-) for medical purposes, Respirators for artificial 
respiration, Resuscitation apparatus, Rings (Teething?), 
Saws for surgical purposes, Scalpels, Scissors for sur-
gery, Scrapers (Tongue?), Sheets (Incontinence?), 
Shoes (Orthopaedic [orthopedic]?), Slings [supporting 
bandages], Soles (Orthopaedic [orthopedic]?), Sopo-
rific pillows for insomnia, Sores (Pads [pouches] for 
preventing pressure?) on patient bodies, Sphygmoma-
nometers, Sphygmotensiometers, Spirometers [medical 
apparatus], Spittoons for medical purposes, Splints, 
surgical, Sponges (Surgical?), Spoons for administer-
ing medicine, Sprayers for medical purposes, Stents, 
Sterile sheets, surgical, Stethoscopes, Stockings (Elas-
tic?) [surgery],

لبــاس قــدم )احذية(تجبيري,نعــال تجبيريــة, , كمــادات بطــن, كمــادات 
مســخنة كهربائيــة لغايــات طبيــة, كمــادات )أكيــاس( لمنــع حــدوث قرحــة 
الضغــط علــى جســم المريــض, فرزجــة )كعكــة الرحــم(, زجاجــات لعــد 
ــزة  ــة, أجه ــات طبي ــة لغاي ــن بدني ــزة تماري ــة, أجه ــات طبي ــرات لغاي القط
للعــالج الطبيعــي, نكاشــات لــالذن, مخــدات منومــة فــي حالــة االرق, مالقــط 
االصطناعيــة, ضمــادات جبســية  االســنان  لتثبيــت  دبابيــس  الخصــى, 
ألغــراض تجبيريــة )جبائــر العظــام(, ســدادات اذن )أجهــزة لحمايــة االذن(, 
مجســات لغايــات طبيــة, شــعر بديــل, عدســات بديلــة تــزرع جراحيــا, أجهزة 
واقيــة مــن اشــعية اكس)اشــعة رونتجــن( لغايــات طبيــة, أجهــزة قيــاس 
النبــض, مضخــات لغايــات طبيــة, مصابيــح كوارتزيــة لغايــات طبيــة, 
أجهــزة اشــعاعية لغايــات طبيــة, شاشــات اشــعاعية لغايــات طبيــة, أجهــزة 
المعالجــة باألشــعة, انابيــب راديــوم لغايــات طبيــة, اوعيــة العطــاء الــدواء, 
ــة, أجهــزة التنفــس االصطناعــي,  أجهــزة تاهيــل الجســم لأغــراض الطبي
أجهــزة انعــاش, عضاضــات تســنين, مناشــير ألغــراض جراحيــة, مشــارط, 
مقصــات للجراحــة, كاشــطات للســان, مــالءات للســلس, احذيــة تجبيريــة, 
شــبكات حبــال )اربطــة داعمــة(, نعــال تجبيريــة, مخــدات منومــة فــي حالــة 
االرق, كمادات)أكيــاس( لمنــع حــدوث قرحــة الضغــط علــى جســم المريــض, 
أجهــزة قيــاس ضغــط الــدم, أجهــزة قيــاس توتــر النبــض, أجهــزة قيــاس 
التنفــس )أجهــزة طبيــة(, مباصــق لغايــات طبيــة, جبائــر جراحيــة, اســفنج 
جراحــي, مالعــق لتنــاول الــدواء, رشاشــات لغايــات طبيــة, دعامــات, مــالءات 
معقمــة جراحيــة, ســماعات لأطبــاء, جــوارب مطاطيــة )تســتخدم فــي 
الجراحــة(, جــوارب للدوالــي, قمصــان تقييــد, نقــاالت لســيارات اإلســعاف, 
المســطحة,  لالقــدام  دعامــات  داعمــة,  اربطــة  عجــالت,  ذات  نقــاالت 
أجهــزة و معــدات جراحيــة, اغطيــة معقمــة جراحيــة, رقــع جراحيــة )مــواد 
للخياطــة  ابــر  الجراحيــة,  للخياطــة  مــواد  معلقــة,  اربطــة  اصطناعيــة(, 
ــات,  ــات, حلم ــاوالت للعملي ــة, ط ــات طبي ــن لغاي ــن, محاق ــة, محاق الجراحي
حلمــات زجاجــات الرضاعــة, اســنان اصطناعيــة, عضاضــات تســنين, أجهــزة 
اختبــار لغايــات طبيــة, كمــادات حراريــة ألغــراض اإلســعافات األوليــة, 
ضمــادات كهربائيــة حراريــة )تســتخدم فــي الجراحــة(, موازيــن حــرارة 
لغايــات طبيــة, خيــوط )جراحيــة(, اطــراف لعــكازات للمقعديــن, كاشــطات 
للســان, أجهــزة شــد لغايــات طبيــة, مبــازل, احزمــة للفتــق, انابيــب تصريــف 
لغايــات طبيــة, مصابيــح االشــعة فــوق البنفســجية  لغايــات طبيــة, احزمــة 
ُســرية, مجســات احليليــة, محاقــن احليليــة, اوعيــة للتبــول, أجهــزة و أدوات 
بوليــة, محــاق للرحــم, محاقــن مهبليــة, حلمــات زجاجــات الرضاعــة, مباخــر 
ــزازي,  ــك االهت ــزة للتدلي ــة, أجه ــدات بيطري ــزة و مع ــة, أجه ــات طبي لغاي
اوعيــة مصنوعــة خصيصــا للفضــالت الطبيــة, أكيــاس مائيــة لغايــات طبية, 
ــور  ــة, ص ــات طبي ــس لغاي ــعة اك ــزة اش ــة, أجه ــات طبي ــة لغاي ــّرة مائي اس
اشــعة اكــس لغايــات طبيــة, انابيــب اشــعة اكــس لغايــات طبيــة, أجهــزة 
ــن اشــعة  ــة م ــة, أجهــزة واقي ــات طبي ــاج اشــعة اكــس لغاي و معــدات النت

اكــس لغايــات طبيــة .
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Stockings for varices, Strait jackets, Stretchers (Am-
bulance?), Stretchers, wheeled, Supportive bandages, 
Supports for flatfeet, Surgical apparatus and instru-
ments, Surgical drapes, Surgical implants [artificial ma-
terials], Suspensory bandages, Suture materials, Suture 
needles, Syringes for injections, Syringes for medical 
purposes, Tables (Operating?), Teats, Teats (Feeding 
bottle?), Teeth (Artificial?), Teething rings, Testing ap-
paratus for medical purposes, Thermal packs for first 
aid purposes, Thermo-electric compresses [surgery], 
Thermometers for medical purposes, Thread [surgical], 
Tips for crutches for invalids, Tongue scrapers, Trac-
tion apparatus for medical purposes, Trocars, Trusses, 
Tubes (Drainage?) for medical purposes, Ultraviolet 
ray lamps for medical purposes, Ultraviolet rays for 
medical purposes (Filters for-), Umbilical belts, Ure-
thral probes, Urethral syringes, Urinals [vessels], Uro-
logical apparatus and instruments, Uterine syringes, 
Vaginal syringes, Valves (Feeding bottle?), Vaporizers 
for medical purposes, Veterinary apparatus and instru-
ments, Vibromassage apparatus, Waste (Containers 
especially made for medical -), Water bags for medi-
cal purposes, Water beds for medical purposes, X-rays 
apparatus for medical purposes, X-ray photographs for 
medical purposes,  X-rays tubes for medical purposes, 
X-rays (Apparatus and installations for the production 
of?), for medical purposes, X-rays (Protection devices 
against?), for medical purposes.

( 241 )

Date :10/09/2020 التاريخ : 2020/09/10

Trademark No.:38778 العالمة التجارية رقم :  38778

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: Raya dent Medical Equipment مســاهمة  الطبيــة  للمســتلزمات  دنــت  رايــة  شــركة    : بإســم 
صيــة  خصو

Applicant Address :Gateway Building 4* floor ; Irsal 
Street- Ramallah ; Palestine                   

العنــوان :  رام اللــه / البيــرة/ شــارع االرســال/ عمــارت كيــت وي/ 
                     022988951 الرابــع/ تلفــون:  الطابــق 

Applicant for Correspondence:  Ramallah/ Rukab St/
Natsse Building 

النتشــة  عمــارة  ركــب/  شــارع   / اللــه  رام   : التبليــغ   عنــوان 
فلســطين  0599742854،



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون152

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Chiropractics, Clinic (Medical —)services, Dentistry, 
Hair implantation, Medical assistance, Medical clinic 
services, Medical equipment rental, Midwife services, 
Nursing homes,  Nursing, medical, Opticians› services, 
Pharmacy advice, Plastic surgery, Surgery (Plastic—)

اليدويــة  المعالجــة  الصيدالنيــة،  النصائــح  البصريــات،  فنــي  خدمــات 
الشــعر،  زراعــة  ، طــب االســنان،  الطبيــة  العيــادات  لالعصــاب، خدمــات 
المســاعدة الطبيــة، خدمــات العيــادات الطبيــة، تأجيــر المعــدات الطبيــة ، 

الطبــي، التمريــض  التمريــض،  القابــالت، دور  خدمــات 

( 242 )

Date :10/09/2020 التاريخ : 2020/09/10

Trademark No.:38779 العالمة التجارية رقم :  38779

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: AL-Rama Logistics For Shipping 
Services And Customs Clearance 

ــص  ــحن والتخلي ــات الش ــتك لخدم ــا لوجيس ــركة الرام ــم :  ش بإس
ــي  الجمرك

Applicant Address :Ramallah - ein musbah - rabia 
bulding - 1st floor

العنوان :  رام الله - عين مصباح - عمارة رابية - الطابق االول  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Transport  packaging and storage of goods  travel 
arrangement. 

النقـل وتغليف وتخزين السـلع وتنظيم الرحالت والسفر. 

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

( 243 )

Date :10/09/2020 التاريخ : 2020/09/10
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Trademark No.:38780 العالمة التجارية رقم :  38780

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: So Sweet Company For Trade And 
Distribution of Sweets 

بإسم :  شركة سو سويت للتجارة وتوزيع الحلويات 

Applicant Address :Ramallah - Al- Masioun- Al - Jihad 
Street 7

العنوان :  رام الله - الماصيون - شارع الجهاد 7  

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 

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. 

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

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

( 244 )

Date :10/09/2020 التاريخ : 2020/09/10

Trademark No.:38781 العالمة التجارية رقم :  38781

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: So Sweet Company For Trade And 
Distribution of Sweets 

بإسم :  شركة سو سويت للتجارة وتوزيع الحلويات 

Applicant Address :Ramallah - Al- Masioun- Al - Jihad 
Street 7

العنوان :  رام الله - الماصيون - شارع الجهاد 7  

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 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Services for providing food and drink  temporary 
accomodation. 

خدمات توفير األطعمة والمشروبات، اإليواء المؤقت. 

اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( 245 )

Date :10/09/2020 التاريخ : 2020/09/10

Trademark No.:38783 العالمة التجارية رقم :  38783

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al - Tarifi International Trade For 
Consumer Goods 

بإسم :  شركة الطريفي انترناشونال تريد للسلع االستهالكية 

Applicant Address :Beitunia / Ein Arik Junction / 
Checkpoint 17 Previously                   

العنوان :  بيتونيا - مفرق عين عريك - حاجز ال 17 سابقا                     

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 جــوال 0599771772 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee and coffee substitutes; tea, cocoa, drinking choc-
olate; sugar, rice, tapioca, sago; flour and preparations 
made from cereals; pasta; bread, biscuits, cakes, pastry; 
chocolate; confectionery; ice, ices and ice cream; hon-
ey, treacle; salt, mustard; vinegar; sauces; condiments; 
spices; products prepared for consumption and consist-
ing primarily of the aforesaid goods

ــكر،  ــوكالته؛ الس ــروب الش ــكاكاو، مش ــاي، ال ــوة؛ الش ــل القه ــوة وبدائ القه
االرز، التابيــوكا، الســاجو؛ الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ 
المعكرونــة؛ الخبــز، البســكويت، الكعــك، المعجنــات؛ الشــوكالته؛ الحلويــات؛  
المثلجــات، وااَليــس كريــم؛ العســل، والعســل االســود؛ الملــح، الخــردل، 
الخــل، الصلصــات، البهــارات، التوابــل؛ والمنتجــات المعــدة لالســتهالك 
والتــي تتكــون اساســا مــن  المنتجــات المشــار اليهــا فــي هــذا الصنــف.

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

( 246 )

Date :13/09/2020 التاريخ : 2020/09/13

Trademark No.:38786 العالمة التجارية رقم :  38786

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Food Spark Company For The 
Manufacture And Trade Of Food

ــة  ــواد الغذائي ــة وتجــارة الم ــوود ســبارك لصناع بإســم :  شــركة ف
عاديــة عامــة

Applicant Address :Hebron Namira Habil Winds         العنوان :  الخليل نمرة حبايل رياح
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Applicant for Correspondence:  Ramallah AL Isra 
Building 5 th floor jawal 0598566392 

عنوان التبليغ  : رام الله عمارة اإلسراء ط 5 جوال 0598566392 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Flour-milling products, Foods (Farinaceous—, Cereal prepa-
rations, Spices, Seasonings, Farinaceous food pastes, Snack 
food (Cereal-based-) Chips [cereal products], Semolina, Mo-
lasses for food, Pasta, Bean meal, Honey, Bee glue*, Garden 
herbs, preserved [seasonings], Cake powder, Cakes (Flavor-
ings [flavourings], other than essential oils, Chocolate, Cin-
namon [spice], Cloves [spice], Cocoa, Coffee, Coffee (Un-
roasted—), Coffee flavorings [flavourings], Confectionery, 
Cooking salt, Curry [spice], Corn (Pop-), Crackers, Custard, 
Dressings for salad, Edible ices, Flakes (Oat—), Flaxseed for 
human consumption, Flour, Aniseed, Aromatic preparations 
for food, Beverages (Flavorings [flavourings], other than es-
sential oils, for—), Bread, Vinegar, Yeast, Wheat flour, Tur-
meric for food, Tea, Vanilla [flavoring] [flavouring, Rusks, 
Sugar, Salad (Dressings for), Saffron [seasoning], Rice, Ver-
micelli (Ribbon-), Peppers [seasonings], Nutmegs, Ginger, 
Macaroni, Maize, milled, Flakes (Maize—), Essences for 
foodstuffs, except etheric essences and essential oils.

ــارات  ــوب ، به ــتحضرات الحب ــوية ،مس ــة نش ــن الدقيق،أغذي ــات طح منتج
، توابــل ، معاجيــن اغذيــة نشــوية ، وجبــات خفيفــة اساســها الحبــوب 
، رقائق)منتجــات حبــوب( ، ســميد ، دبــس للطعــام ، معكرونــه ، دقيــق 
البقــول ، عســل نحــل ، شــمع نحــل ، أعشــاب بســاتين محفوظــة ، مســحوق 
كيــك ، منكهــات للكيــك ، شــوكوالته ، قرفــه )بهــار( ، كبــش قرنفــل )بهــار( 
ــح  ــات ، مل ــر محمصــة ،منكهــات للقهــوة ، حلوي ، كاكاو ، قهــوة ،قهــوة غي
، كــري  )بهــار( ، بوشــار )حــب الــذرة( ، بســكويت ، كســترد ، توابــل ســلطة 
، منتجــات صالحــة لــأكل ،رقائــق شــوفان ، بــذور كتــان ، دقيــق ، يانســون 
، مســتحضرات عطريــة للطعــام ، منكهــات للمشــروبات بخــالف الزيــوت 
العطريــة ، خبــز ، خــل ، خميــره ، طحيــن قمــح ، كركــم للطعــام ، شــاي ، فانيال 
ــل( ،أرز ، شــعيرية  ــران )تواب ــل ســلطه ، زعف منكهــة ، قرشــله ، ســكر ،تواب
رقيقــه ،فلفــل توابــل ،جــوزة الطيــب، زنجبيــل )بهــار( ،بيكربونــات الصــودا 
ــه ،  ــات( ، ذره مطحون ــكريه )حلوي ــراص س ــه ، اق ــو، معكرون ــراض الطه الغ
رقائــق ذره ، خالصــات للمــواد الغذائيــة عــدا الخالصــات االيثريــة والزيــوت 

ــة  . العطري

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

( 247 )

Date :13/09/2020 التاريخ : 2020/09/13

Trademark No.:38787 العالمة التجارية رقم :  38787

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: ZHEJIANG GEELY HOLDING 
GROUP CO., LTD. 

بإسم :  زهيجيانغ غيلي هولدينغ جروب كو.، إل تي دي. 

Applicant Address :1760 Jiangling Road, Binjiang 
District, Hangzhou, Zhejiang, P. R. China

ديســتريكت،  بينجيانــغ  رود،  جيانغلينــغ   1760   : العنــوان 
الصيــن   زهيجيانــغ،  هانغزهــو، 

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
الطابــق الســادس  ص ب 219 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Automobiles; Automobile chassis; Vehicle seats; 
Brakes for vehicles; Electric vehicles; Vehicles for lo-
comotion by land, air, water or rail; Gear boxes for land 
vehicles; Propulsion mechanisms for land vehicles; 
Motorcycles; Tyres for vehicle wheels. 

ســيارات؛ شاســيهات للســيارات؛ مقاعــد للمركبــات؛ مكابــح للمركبــات؛ 
مركبــات كهربائيــة؛ مركبــات للنقــل البــري أو الجــوي أو المائــي أو بواســطة 
الســكك الحديديــة؛ صناديــق مســننات للمركبــات البريــة؛ آليــات دفــع 

ــات.  ــالت المركب ــارات لعج ــة؛ إط ــات ناري ــة؛ دراج ــات البري للمركب
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( 248 )

Date :13/09/2020 التاريخ : 2020/09/13

Trademark No.:38788 العالمة التجارية رقم :  38788

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: ZHEJIANG GEELY HOLDING 
GROUP CO., LTD. 

بإسم :  زهيجيانغ غيلي هولدينغ جروب كو.، إل تي دي. 

Applicant Address :1760 Jiangling Road, Binjiang 
District, Hangzhou, Zhejiang, P. R. China

ديســتريكت،  بينجيانــغ  رود،  جيانغلينــغ   1760   : العنــوان 
الصيــن   زهيجيانــغ،  هانغزهــو، 

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Repair information; Refurbishment service of vehicles; 
Charging service for motor vehicles; Construction; Up-
holstering; Machinery installation, maintenance and 
repair; Motor vehicle maintenance and repair; Vehicle 
service stations [refueling and maintenance]; Retread-
ing of tires; Rubber tire repair. 

خدمــات تقديــم معلومــات بشــأن اإلصــالح؛ خدمــات تجديــد المركبــات؛ 
خدمــات شــحن المركبــات ذات المحــركات؛ خدمــات التركيــب؛ خدمــات 
التنجيــد؛ تركيــب وصيانــة وإصــالح المعــدات اآلليــة؛ خدمــات صيانــة 
وإصــالح المركبــات ذات المحــركات؛ محطــات صيانــة المركبــات ]إعــادة 
تعبئــة الوقــود والصيانــة[؛ إعــادة تلبيــس اإلطــارات بالمطــاط؛ إصــالح 

المطاطيــة.  اإلطــارات 

( 249 )

Date :13/09/2020 التاريخ : 2020/09/13

Trademark No.:38790 العالمة التجارية رقم :  38790

Class: 34 في الصنف :   34

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

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

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

Applicant for Correspondence:  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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; smok-
ing tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco,  chewing 
tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic cigarettes, ci-
gars, cigarillos; snuff; smokers& articles  included in Class 
34; cigarette papers, cigarette tubes and matches 

ــغ  ــن, تب ــغ الغاليي ــن, تب ــغ التدخي ــع؛ تب ــر مصن ــع او غي ــغ, ســواء مصن التب
ــغ الســعوط )الشــّمة(؛ الســجائر, الســجائر  ــغ المضــغ, تب اللــف اليــدوي, تب
االلكترونيــة, ســيجار, ســيجاريلو )ســيجار رفيــع(, ســعوط   )الشــّمة(؛ ادوات 
المدخنيــن فــي الصنــف 34؛ ورق الســجائر, ورق الســجائر الملفــوف مســبقا 

واعــواد الثقــاب 
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( 250 )

Date :13/09/2020 التاريخ : 2020/09/13

Trademark No.:38793 العالمة التجارية رقم :  38793

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Scripps Networks, LLC  بإسم :  سكريبس نتووركس، ال ال سي

Applicant Address : 9721 Sherrill Boulevard, Knoxville, 
Tennessee 37932 USA 

العنــوان :   9721 شــيريل بوليفــارد، نوكســفيل، تينيســي 37932 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

DVDs all featuring subjects of general human interest; 
digital media, namely, downloadable prerecorded video 
 clips, prerecorded audio clips, text and graphics held 
in electronic personal computers and handheld wireless 
 devices, all featuring subjects of general human inter-
est; downloadable audio, video and audiovisual content 
 provided via computer and communications networks 
featuring TV shows and video recordings all featuring 
 subjects of general human interest; computer software 
for use in processing, transmitting, receiving, orga-
nizing,  manipulating, playing, reviewing, reproducing 
and streaming audio, video and multimedia content in-
cluding  text, data, image, audio, video and audiovisual 
files all featuring subjects of general human interest; 
computer  software for controlling the operation of au-
dio and video devices and for viewing, searching and/
or playing  audio, video, television, movies, other dig-
ital images, and other multimedia content; computer 
software for  interactive entertainment, which allows 
users to customize the viewing, listening, and playing 
experience by  selecting and arranging the display and 
performance of audio, video and audiovisual elements; 
downloadable  software for mobile devices; computer 
software for use in processing, transmitting, receiv-
ing, organizing,  manipulating, playing, reviewing, re-
producing and streaming audio, video and multimedia 
content including  text, data, image, audio, video and 
audiovisual files 

أقــراص فيديــو رقميــة تحتــوي جميعهــا علــى مواضيــع ذات اإلهتمامــات 
اإلنســانية العامــة؛ الوســائط الرقميــة، خاصــة، مقاطــع الفيديــو المســجلة 
ــوص  ا،  النص

ً
ــبق ــجلة مس ــة المس ــع صوتي ــل، مقاط ــة للتنزي ا والقابل

ً
ــبق مس

والرســومات المحفوظــة فــي أجهــزة الكمبيوتــر الشــخصية اإللكترونيــة 
واألجهــزة الالســلكية المحمولــة باليــد، تتضمــن جميعهــا موضوعــات ذات 
اإلهتمامــات اإلنســانية العامــة؛ محتــوى صوتــي  وفيديــو وســمعي بصــري 
قابــل للتنزيــل يتــم توفيرهمــا عبــر شــبكات الكمبيوتــر واالتصــاالت التــي 
تعــرض العــروض التليفزيونيــة وتســجيالت الفيديــو، جميعهــا تتضمــن 
الكمبيوتــر  برمجيــات  اإلنســانية  العامــة؛  اإلهتمامــات  ذات  مواضيــع 
ــم، تالعــب، تشــغيل،  الســتخدامها فــي معالجــة، إرســال، اســتقبال، تنظي
ــو  ــات الفيدي ــة، محتوي ــات الصوتي ــق المحتوي ــخ ودف ــادة نس ــة، إع مراجع
والوســائط المتعــددة، بمــا فــي ذلــك  ملفــات النصــوص، البيانــات، الصــور، 
تتضمــن  جميعهــا  والبصريــة  الســمعية  والملفــات  الفيديــو  الصــوت، 
الكمبيوتــر  برمجيــات  العامــة؛  اإلنســانية  اإلهتمامــات  ذات  موضوعــات 
للتحكــم بعمليــة تشــغيل  األجهــزة الســمعية والبصريــة، ولمشــاهدة، بحــث 
ــة  ــور الرقمي ــالم والص ــون، األف ــو، التلفزي ــات، الفيدي ــغيل الصوتي و/أو تش
الكمبيوتــر  برمجيــات  األخــرى؛  المتعــددة  الوســائط  ومحتــوى  األخــرى 
تجربــة  بتكييــف  للمســتخدمين  يســمح  التفاعلــي،  الــذي  للترفيــه 
المشــاهدة، االســتماع والتشــغيل عــن طريــق اختيــار وترتيــب عــرض 
وأداء عناصــر الصــوت والفيديــو والعناصــر الســمعية البصريــة؛ برمجيــات 
قابلــة للتنزيــل  لأجهــزة المحمولــة؛ برمجيــات الكمبيوتــر الســتخدامها فــي 
معالجــة، إرســال، اســتقبال، تنظيــم، تالعــب، تشــغيل، مراجعــة، إعادة نســخ 
ــائط  ــات الوس ــو ومحتوي ــات الفيدي ــة، محتوي ــات الصوتي ــق المحتوي ودف
 المتعــددة، بمــا فــي ذلــك ملفــات النصــوص، البيانــات، الصــور، الســمعية، 

ــة  ــمعية والبصري ــات الس ــو والملف الفيدي

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 :13/09/2020 التاريخ : 2020/09/13

Trademark No.:38794 العالمة التجارية رقم :  38794

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Scripps Networks, LLC  بإسم :  سكريبس نتووركس، ال ال سي

Applicant Address : 9721 Sherrill Boulevard, Knoxville, 
Tennessee 37932 USA 

العنــوان :   9721 شــيريل بوليفــارد، نوكســفيل، تينيســي 37932 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the in-
ternet,  cable networks, wireless networks, satellite, or 
interactive multimedia networks; audio and video broad-
casting  services over the internet; transmission of infor-
mation in the audio-visual field; television broadcasting 
 services; cable television broadcasting; satellite televi-
sion broadcasting; mobile media services in the nature 
of  electronic transmission, broadcasting, and delivery 
of entertainment media content; podcasting services; 
 webcasting services; video-on-demand transmission 
services; providing on-line forums for transmission of 
 messages among computer users; providing on-line chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission  of 
messages among users in the field of general interest 

ــمعية – ــة والس ــجيالت الصوتي ــال التس ــة، إرس ــاالت خاص ــات االتص خدم
البصريــة المتدفقــة عبــر اإلنترنــت، شــبكات الكابــل، الشــبكات الالســلكية، 
األقمــار الصناعيــة أو شــبكات الوســائط المتعــددة  التفاعليــة؛ خدمــات بــث 
الصــوت والفيديــو عبــر اإلنترنــت؛ نقــل المعلومــات فــي المجــال الســمعي 
البصــري؛ خدمــات البــث التلفزيونــي؛ البــث التلفزيونــي عبــر الكابــل؛ البــث 
التلفزيونــي عبــر األقمــار  الصناعيــة؛ خدمــات وســائط أجهــزة الهاتــف 
المحمولــة فــي طبيعــة اإلرســال، البــث والتوزيــع اإللكترونــي لمحتــوى 
الوســائط الترفيهيــة؛ خدمــات البــث الصوتــي )بودكاســتينغ(؛ خدمــات 
البــث عبــر اإلنترنــت؛  خدمــات إرســال الفيديــو حســب الطلــب؛ توفيــر 
منتديــات عبــر اإلنترنــت لنقــل الرســائل بيــن مســتخدمي الكمبيوتــر؛ 
توفيــر غــرف دردشــة علــى اإلنترنــت ولوحــات النشــرات اإللكترونيــة لنقــل 

ــة  ــة العام ــال المصلح ــي مج ــتخدمين ف ــن  المس ــائل بي الرس

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 :13/09/2020 التاريخ : 2020/09/13

Trademark No.:38795 العالمة التجارية رقم :  38795
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Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Scripps Networks, LLC  بإسم :  سكريبس نتووركس، ال ال سي

Applicant Address : 9721 Sherrill Boulevard, Knoxville, 
Tennessee 37932 USA 

العنــوان :   9721 شــيريل بوليفــارد، نوكســفيل، تينيســي 37932 
الواليــات المتحــدة االمريكيــة  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Entertainment services, namely, multimedia programs 
in the field of general interest, distributed via various 
 platforms across multiple forms of transmission media; 
providing entertainment information regarding ongo-
ing  television programs via a global computer network; 
providing ongoing television programs in the field of 
 general human interest; production of television pro-
grams; production of multimedia programs; over the 
top   (OTT) entertainment programming in the field of 
general human interest; entertainment services in the 
nature  of providing entertainment and educational pro-
grams and content, namely, television programs, clips, 
graphics  and information relating to television pro-
grams in the field of general human interest, via the in-
ternet,  electronic communications networks, computer 
networks and wireless communications networks 

الخدمــات الترفيهيــة، خاصــة، برامــج الوســائط المتعــددة فــي مجــال 
المصلحــة العامــة، الموزعــة عبــر منصــات مختلفــة مــن خــالل أشــكال 
متعــددة مــن وســائط النقــل؛ توفيــر المعلومــات الترفيهيــة المتعلقــة 
 بالبرامــج التلفزيونيــة المســتمرة عبــر شــبكة كمبيوتــر عالميــة؛ توفيــر 
ــاج  ــام اإلنســاني العــام؛ إنت ــي مجــال االهتم ــة مســتمرة ف ــج تلفزيوني برام
المتعــددة؛  اإلعالميــة  الوســائط  برامــج  إنتــاج  التلفزيونيــة؛  البرامــج 
ــام اإلنســاني  ــال االهتم ــي مج ــة ) OTT ( ف ــي الطليع ــة ف ــج  الترفيهي البرام
العــام؛ الخدمــات الترفيهيــة فــي طبيعــة توفيــر البرامــج والمحتويــات 
الترفيهيــة والتعليميــة، خاصــة، البرامــج التلفزيونيــة، المقاطــع، الرســومات 
المصلحــة  مجــال  فــي  التلفزيونيــة  بالبرامــج  المتعلقــة   والمعلومــات 
اإلنســانية العامــة، عبــر اإلنترنــت، شــبكات االتصــاالت اإللكترونيــة، شــبكات 

الكمبيوتــر وشــبكات االتصــاالت الالســلكية 

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

( 252 )

Date :14/09/2020 التاريخ : 2020/09/14

Trademark No.:38797 العالمة التجارية رقم :  38797

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

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; match-
es; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of 
being heated, electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to re-
lease nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; elec-
tronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional cigarettes; elec-
tronic devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco 
products and tobacco substitutes; smoker&apos;s arti-
cles for electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34; devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as 
heated tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette 
cases. 

المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ، الخــام أو 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. 

( 253 )

Date :14/09/2020 التاريخ : 2020/09/14 

Trademark No.:38798 العالمة التجارية رقم :  38798

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; match-
es; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of 
being heated, electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to re-
lease nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; elec-
tronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional cigarettes; elec-
tronic devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco 
products and tobacco substitutes; smoker&apos;s arti-
cles for electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34; devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as 
heated tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette 
cases. 

المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ، الخــام أو 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. 

( 254 )

Date :14/09/2020 التاريخ : 2020/09/14

Trademark No.:38799 العالمة التجارية رقم :  38799

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



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون162

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron-
ic smoking devices; tobacco, raw or manufactured; 
tobacco products, including cigars, cigarettes, cigaril-
los, tobacco for roll your own cigarettes, pipe tobacco, 
chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; 
articles, including cigarette paper and tubes, cigarette 
filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, 
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; match-
es; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of 
being heated, electronic devices and their parts for the 
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to re-
lease nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid 
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; elec-
tronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic 
cigarettes as substitute for traditional cigarettes; elec-
tronic devices for the inhalation of nicotine containing 
aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco 
products and tobacco substitutes; smoker&apos;s arti-
cles for electronic cigarettes; parts and fittings for the 
aforesaid products included in class 34; devices for 
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as 
heated tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette 
cases. 

المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ 
التبــغ، الخــام أو 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. 

( 255 )

Date :14/09/2020 التاريخ : 2020/09/14

Trademark No.:38800 العالمة التجارية رقم :  38800

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



163 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

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. 

( 256 )

Date :14/09/2020 التاريخ : 2020/09/14 

Trademark No.:38802 العالمة التجارية رقم :  38802

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Ahmed Mohammed Nasser Youssef 
Qaraen

بإسم :  أحمد محمد ناصر يوسف قراعين 

Applicant Address :Ramallah Al-Zaghrouet Building, 
in front of the City Center Building   

العنوان :  رام الله عمارة الزغروت مقابل عمارة سيتي سنتر     

Applicant for Correspondence:  Ramallah Al-Zaghrouet 
Building, in front of the City Center Building

ــيتي  ــارة س ــل عم ــروت مقاب ــارة الزغ ــه عم ــغ  : رام الل ــوان التبلي عن
ســنتر 

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

Belts [clothing] , Boas [necklets] , Braces for clothing 
[suspenders] , Brassieres  , Breeches for wear  , Cami-
soles , Caps [headwear] , Caps (Shower) , Chasubles , 
Clothing for gymnastics , Clothing of leather , Coats , 
Combinations [clothing] , Corselets , Dresses , Jackets 
[clothin Jerseys [clothing] g], Layettes [clothing] , Pa-
jamas (Am.)  , Skirts , Smocks , Sweaters , Wristbands 
[clothing

 ، ، مشــدات للصــدر  ، وشــاحات ، شــياالت للمالبــس   ) أحزمــة )مالبــس 
بنطلونــات قصيــرة )مالبــس( ، قميصــوالت )ســترات نســوية قصيــرة ( ، 
قبعــات أغطيــة الــرأس ، عبــاءات ، مالبــس ، مالبــس للرياضــة البدنيــة ، 
مالبــس جلديــة ، معاطــف ، قمصــان مســرولة )مالبــس ( ، مشــدات للنســاء ، 
أثــواب ، جاكيتــات )مالبــس ( ، قمصــان صوفيــة مالبــس ، مالبــس للمواليــد ، 

ــس(  ــب ، ســترات ، أســاور قمصــان )مالب ــر ، جالبي ــات ، تناني بيجام

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

( 257 )

Date :14/09/2020 التاريخ : 2020/09/14

Trademark No.:38803 العالمة التجارية رقم :  38803

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Golden Stars shoes company بإسم :  شركة النجوم الذهبية لتجارة االحذية

Applicant Address :Ramallah Central Station Building       العنوان :  رام الله عمارة المحطة المركزية

Applicant for Correspondence:  Ramallah Central 
Station Building

عنوان التبليغ  : رام الله عمارة المحطة المركزية
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Boots/Boots For Sports/Footwear/Lace Boots/Sandals/
Soles For Footwear

احذيــة / أحذيــة للرياضــة / لبــاس القــدم / أحذيــة ذات أربطــة / 
ــدم ــاس الق ــال للب ــادل / نع صن

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

( 258 )

Date :14/09/2020 التاريخ : 2020/09/14

Trademark No.:38804 العالمة التجارية رقم :  38804
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Class: 11 في الصنف :   11

Applicant Name: Hammam Hassan Rashid Elyan بإسم :  همام حسن راشد عليان 

Applicant Address :Ramallah, Jalazoun camp, Alyan 
building   

العنوان :  رام الله مخيم الجلزون عمارة عليان      

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Jalazoun 
camp, Alyan building

عنوان التبليغ  : رام الله مخيم الجلزون عمارة عليان  
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Ceiling lights , Chinese lanterns  , Diffusers (Light) , 
Discharge tubes, electric, for lighting , Disposable ster-
ilization pouches , Electric lamps  , Kettles, electric , 
Laboratory lamps , Lamps  , Lamps (Electric) , Lan-
terns for lighting , Lighters , Lighters (Gas) , Roasting 
spits , Rotisseries , Searchlights , Sterilizers , Street 
lamps , Tubes (Luminous) for lighting 

ــغ  ــة ، ادوات نشــر الضــوء ، انابيــب تفري اضــواء الســقف ، مصابيــح صيني
كهربائيــة لالضــاءة ، اكيــاس تعقيــم تســتخدم مــرة واحــدة ، مصابيــح 
ــرات ، مصابيــح ، مصابيــح  ــات للمختب ــة ، لمب ــات كهربائي ــة ، غالي كهربائي
كهربائيــة ، فوانيــس لالضــاءة ، قداحــات ) والعــات ( ، قداحــات غــاز ، ســياخ 
شــوي ، شــوايات ، اضــواء كاشــفة ، معقمــات ،  مصابيــح للشــوارع ،  انابيــب 

مضيئــة لالضــاءة 

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

( 259 )

Date :14/09/2020 التاريخ : 2020/09/14

Trademark No.:38807 العالمة التجارية رقم :  38807

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ziad Taleb Husen Assakreh  بإسم :  زياد طالب حسين عساكرة

Applicant Address :Palestine , Bethlehem , Janata العنوان :  فلسطين ، بيت لحم ، جناتا  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

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; edible ices; sugar, honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; vinegar, 
sauces (condiments); spices. 

القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا والســاغو؛ 
والفطائــر  الخبــز  الحبــوب؛  مــن  المصنوعــة  والمســتحضرات  الدقيــق 
ــات المثلجــة؛ الســكر؛ عســل النحــل والعســل األســود؛  ــات؛ الحلوي والحلوي
ــل(؛  ــح؛ الخــردل؛ الخــل والصلصــات )التواب ــز؛ المل الخميــرة ومســحوق الخبي

البهــارات. 

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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( 260 )

Date :15/09/2020 التاريخ : 2020/09/15

Trademark No.:38808 العالمة التجارية رقم :  38808

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Mohammed subhi kamel mahajnh بإسم :  محمد صبحي كامل محاجنة 

Applicant Address :jenin- alkhandaq st - eastern  
housing   

العنوان :  جنين - شارع الخندق - االسكان الشرقي
جوال : 0599201031    

Applicant for Correspondence:  jenin- alkhandaq st - 
eastern  housing

عنوان التبليغ  : جنين - شارع الخندق - االسكان الشرقي
جوال : 0599201031 فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

meat , fish , poul tryand game , meat extracts , preserved 
, dried and cooked fruits and vegetables , jellies , jams 
, compotes , eggs , milk and milk products , edible oils 
and fats 

اللحــوم واالســماك ، لحــوم الدواجــن ، الصيــد ،خالصــات اللحــم ، فواكــة 
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ، هــالم ) جلــي ( ، مربيــات ، فواكــه 
مطبوخــة بالســكر ، البيــض ، الحليــب ومنتجــات الحليــب ، الزيــوت والدهــون 

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

( 261 )

Date :15/09/2020 التاريخ : 2020/09/15

Trademark No.:38811 العالمة التجارية رقم :  38811

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Ajyad Foodstuff Company No بإسم :  شركة أجياد للمواد الغذائية 

Applicant Address :Hebron Ein Sara st        العنوان :  الخليل عين سارة
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Applicant for Correspondence:  Lawyer office Issam 
Al-Tamimi Al-Khalil, Ras Al-Joura, Al-Jaabari 
Building, 3rd floor 

عنــوان التبليــغ  : مكتــب المحامــي عصــام التميمــي الخليــل رأس 
ــري ط 3 جــوال 0599760135  ــارة الجعب الجــورة عم

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Beverages Coffee Based , Coffee Unroasted  مشروبات أساسها القهوة وقهوة غير محمصة

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

( 262 )

Date :15/09/2020 التاريخ : 2020/09/15

Trademark No.:38812 العالمة التجارية رقم :  38812

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Al Sakhal Company for ready-made 
clothes 

بإسم :  شركة السخل لألبسة الجاهزة 

Applicant Address :Nablus- Ras Alaen Street - jawwal : 
0599255593      , Email: raedskhal@gmail.com

raedskhal@gmail.  :العنــوان :  _نابلــس ، راس العيــن ، ايميــل
 com

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

breeches for wear, clothing, clothing for gymnastics. 
Clothing of imitations of leather, Coats, Coats (Top), 
Combinations (clothing),  Jackets (clothing, Jerseys 
(clothing),  linen (Body) garments, Pelisses, Singlets. 

بنطلونــات قصيــره )مالبــس(، مالبــس، مالبــس للرياضــة المدنيــة، مالبــس 
ــس(،  ــة، قمصــان مســرولة )مالب ــد، معاطــف، معاطــف خفيف ــد مقل ــن جل م
جاكيتــات )مالبــس( ، أثــواب مــن الصــوف )مالبــس(، مالبــس كتانيــة، 

ــباحة  ــواب س ــال، أث ــة للرج ــان داخلي ــرو، قمص ــن الف ــف م معاط

( 263 )

Date :15/09/2020 التاريخ : 2020/09/15

Trademark No.:38814 العالمة التجارية رقم :  38814

Class: 34 في الصنف :   34
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Applicant Name: Philip Morris Products S.A.  .بإسم :  فيليب موريس برودكتس أس. إيه

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 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. 

( 264 )

Date :15/09/2020 التاريخ : 2020/09/15

Trademark No.:38815 العالمة التجارية رقم :  38815

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: 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. 

( 265 )

Date :20/09/2020 التاريخ : 2020/09/20

Trademark No.:38829 العالمة التجارية رقم :  38829

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Motasem azmi ismail shyokhi بإسم :  معتصم عزمي اسماعيل الشويكي

Applicant Address :Ras -eljorra /hebron       العنوان :  الخليل راس الجورة/مدخل المدينة

Applicant for Correspondence:  ras -aljorra-alfordous-
3th floor

عنوان التبليغ  : الخليل/راس الجورة/عمارة الفردوس/ط3
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Services for providing food and drink; temporary 
accomodation

خدمات توفير االطعمة و المشروبات،االيواء المؤقت.

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 :20/09/2020 التاريخ : 2020/09/20

Trademark No.:38837 العالمة التجارية رقم :  38837

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 فلســطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic smoking 
devices; tobacco, raw or manufactured; tobacco products, including 
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, 
pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; snus; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); smokers&apos; articles, in-
cluding cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, ciga-
rette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, 
lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the purpose 
of being heated, electronic devices and their parts for the purpose of 
heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing 
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in electronic 
cigarettes; electronic smoking devices; electronic cigarettes; elec-
tronic cigarettes as substitute for traditional cigarettes; electronic 
devices for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral vaporis-
ing devices for smokers, tobacco products and tobacco substitutes; 
smoker&apos;s articles for electronic cigarettes; parts and fittings for 
the aforesaid products included in class 34; devices for extinguishing 
heated cigarettes and cigars as well as heated tobacco sticks; electron-
ic rechargeable cigarette cases; protective cases, decorative covers 
and carrying cases for electronic cigarettes, tobacco heating devices 
and electronic smoking devices; in-car cradles and in-car holders for 
electronic cigarettes, tobacco heating devices and electronic smoking 
devices; containers for the disposal of used heated tobacco sticks; 
cleaners, cleaning preparations, cleaning utensils and cleaning brush-
es for electronic cigarettes, tobacco heating devices and electronic 
smoking devices. 

المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛ التبــغ، 
الخــام أو المصّنــع؛ منتجــات التبــغ، بمــا فــي ذلــك الســيجار، والســجائر، الســيجار 
الرفيــع، تبــغ ماكينــات اللــف اليدويــة، تبــغ الغليــون، تبــغ المضــغ، تبــغ الســعوط، 
الســجائر المصنوعــة مــن مزيــج التبــغ والقرنفــل؛ الســعوط؛ بدائــل التبــغ )لغيــر 
األغــراض الطبيــة(؛ مســتلزمات المدخنيــن، بمــا فــي ذلــك ورق وأنابيــب الســجائر 
، فالتــر الســجائر، علــب التبــغ، علــب ومنافــض الســجائر، الغالييــن، أدوات الجيــب 
ــي  ــغ الت ــات التب ــغ، منتج ــواد التب ــاب؛ أع ــواد الثق ــات؛ أع ــجائر، القداح ــف الس لل
يتــم تســخينها ، أجهــزة إلكترونيــة وقطعهــا لغايــة تســخين الســجائر أو التبــغ 
مــن أجــل إطــالق رذاذ النيكوتيــن لالستنشــاق ؛ محاليــل النيكوتيــن الســائل 
المســتخدمة فــي الســجائر االلكترونيــة؛ أجهــزة التدخيــن اإللكترونــي؛ الســجائر 
اإللكترونيــة؛ الســجائر االلكترونيــة كبدائــل عــن الســجائر التقليديــة؛ األجهــزة 
اإللكترونيــة الستنشــاق النيكوتيــن المحتــوي علــى رذاذ؛ وأجهــزة التبخيــر بالفــم 
للمدخنيــن ، منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنيــن للســجائر 
اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة، فــي الفئــة 34؛ 
نة؛ علــب 

ّ
ن وكذلــك أعــواد التبــغ المســخ

ّ
أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســخ

الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة الشــحن؛ الحقائــب الواقيــة، أغطيــة الزينــة 
وحقائــب الحمــل للســجائر األلكترونيــة، أجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة التدخين 
للســجائر  المخصصــة  الســيارات  الســيارات وحمــاالت  األلكترونيــة؛ حامــالت 
األلكترونيــة، أجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن األلكترونيــة؛ عبــوات 
التخلــص مــن أعــواد التبــغ المســخن المســتهلكة؛ المنظفــات، مســتحضرات 
التنظيــف، أدوات التنظيــف وفراشــي التنظيــف للســجائر األلكترونيــة، أجهــزة 

تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن األلكترونيــة 

( 267 )

Date :21/09/2020 التاريخ : 2020/09/21
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Trademark No.:38840 العالمة التجارية رقم :  38840

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:  Biet-Sahour P.O.Box 182 عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Mineral water, spring water, table water, soda water; fruit 
and vegetable juices, fruit and vegetable concentrates and 
extracts for making beverages, non-alcoholic soft drinks; 
energy drinks, protein-enriched sports beverages 

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 

( 268 )

Date :21/09/2020 التاريخ : 2020/09/21

Trademark No.:38842 العالمة التجارية رقم :  38842

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:  Biet-Sahour P.O.Box 
182 

عنوان التبليغ  : بيت ساحور - ص.ب 182 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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 

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 
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Date :21/09/2020 التاريخ : 2020/09/21

Trademark No.:38855 العالمة التجارية رقم :  38855

Class: 16 في الصنف :   16

Applicant Name: National Tourism Council  بإسم :  المجلس الوطني للسياحة

Applicant Address :P.O. Box 24624 Doha - Qatar العنوان :  ص. ب. 24624 الدوحة - قطر  

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: 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; artists’  materials; paint 
brushes; typewriters and office requisites (except furni-
ture); instructional and teaching material   (except appa-
ratus); plastic materials for packaging (not included in 
other classes); printers’ type; printing  blocks 

الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون( واألصنــاف المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
غيــر المصنفــة فــي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد الكتــب ، 
الصــور الفوتوغرافيــة ، القرطاســية ، المــواد الالصقــة المســتعملة  فــي 
القرطاســية أو لأغــراض المنزليــة ، األدوات الخاصــة بالفنانيــن ، فــرش 
ــاث( ،  ــدا األث ــب )ع ــتلزمات المكات ــة ومس ــان ، اآلالت الكاتب ــن والده التلوي
المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا األجهــزة( ، مــواد  بالســتيكية للتغليــف 

ــيهات  ــة ، االكالش ــروف الطباع ــرى( ، ح ــات أخ ــن فئ ــة ضم ــر المصنف )غي

( 270 )

Date :21/09/2020 التاريخ : 2020/09/21

Trademark No.:38856 العالمة التجارية رقم :  38856

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: National Tourism Council  بإسم :  المجلس الوطني للسياحة

Applicant Address :P.O. Box 24624 Doha - Qatar العنوان :  ص. ب. 24624 الدوحة - قطر  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Advertising; business management; business 
administration; office functions

وتفعيــل  األعمــال  وتوجيــه  وادارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات 
المكتبــي النشــاط 

( 271 )

Date :21/09/2020 التاريخ : 2020/09/21

Trademark No.:38857 العالمة التجارية رقم :  38857

Class: 39 في الصنف :   39

Applicant Name: National Tourism Council  بإسم :  المجلس الوطني للسياحة

Applicant Address :P.O. Box 24624 Doha - Qatar العنوان :  ص. ب. 24624 الدوحة - قطر  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Transport; packaging and storage of goods; travel arrangement  النقل وتغليف وتخزين السلع وتنظيم الرحالت والسفر

( 272 )

Date :21/09/2020 التاريخ : 2020/09/21

Trademark No.:38858 العالمة التجارية رقم :  38858

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: National Tourism Council  بإسم :  المجلس الوطني للسياحة

Applicant Address :P.O. Box 24624 Doha - Qatar العنوان :  ص. ب. 24624 الدوحة - قطر  

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   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities

األنشــطة  الترفيــه,  التدريــب,  والتهذيــب,  التعليــم  خدمــات 
والثقافيــة الرياضيــة 
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( 273 )

Date :21/09/2020 التاريخ : 2020/09/21

Trademark No.:38859 العالمة التجارية رقم :  38859

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Mudieb Haddad & Sons Company  بإسم :  شركة مذيب حداد واوالده

Applicant Address :P.O. Box: 1195 Zarqa - 13110, 
Jordan                    

العنوان :  ص ب: 1195 - الزرقاء 13110، االردن                     

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Potato chips رقائق البطاطا

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

( 274 )

Date :21/09/2020 التاريخ : 2020/09/21

Trademark No.:38860 العالمة التجارية رقم :  38860

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Mudieb Haddad & Sons Company  بإسم :  شركة مذيب حداد واوالده

Applicant Address :P.O. Box: 1195 Zarqa - 13110, 
Jordan                    

العنوان :  ص ب: 1195 - الزرقاء 13110، االردن                     

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   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Corn chips رقائق الذرة

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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( 275 )

Date :17/09/2020 التاريخ : 2020/09/17

Trademark No.:38821 العالمة التجارية رقم :  38821

Class: 35 في الصنف :   35

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Retail services and online retail services relating to 
heated tobacco products, electronic cigarettes, electron-
ic smoking devices, electronic devices and their parts 
for the purpose of heating cigarettes or tobacco, oral 
vaporizing devices, vaporizers for electronic cigarettes 
and smoking devices, electronic rechargeable cigarette 
cases, chargers and charging docks for the aforemen-
tioned goods, extinguishers for heated cigarettes and 
heated tobacco sticks, parts and fittings for the afore-
mentioned goods, liquid nicotine solutions for use in 
electronic cigarettes, tobacco substitutes (not for med-
ical purposes), smokers&apos; articles, protective cas-
es, decorative covers and carrying cases for electronic 
cigarettes and electronic smoking devices, cleaning 
utensils, household goods; marketing research, market 
studies, market intelligence services, opinion polling; 
customer relationship management; customer service 
management; customer loyalty services; all these ser-
vices being exclusively related to electronic cigarettes, 
tobacco heating devices, electronic smoking devices 
and batteries and battery chargers for electronic ciga-
rettes, tobacco heating devices and electronic smoking 
devices. 

المتعلقــة  اإلنترنــت  علــى  بالتجزئــة  والبيــع  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات 
التدخيــن  وأجهــزة  اإللكترونيــة  والســجائر  المســخن  التبــغ  بمنتجــات 
ــن أجــل تســخين الســجائر أو  ــة وقطعهــا م ــي وأجهــزة الكتروني اإللكترون
التبــغ وأجهــزة التبخيــر عــن طريــق الفــم والمبخــرات للســجائر اإللكترونيــة 
وأجهــزة التدخيــن وعلــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة الشــحن 
ومطافــئ  أعــاله  المذكــورة  للبضائــع  الشــحن  ومنصــات  والشــواحن 
والمســتلزمات  والقطــع  المســخنة  التبــغ  وأعــواد  المســخنة  الســجائر 
ــي  ــن الســائل المســتخدمة ف ــل النيكوتي ــا ومحالي ــورة آنف ــع المذك للبضائ
الســجائر االلكترونيــة وبدائــل التبــغ )لغيــر األغــراض الطبيــة( ومســتلزمات 
الحمــل  وحقائــب  المزينــة  واألغطيــة  الواقيــة  والحقائــب  المدخنيــن 
ــف  ــي التنظي ــة وأوان ــن اإللكتروني ــزة التدخي ــة وأجه ــجائر اإللكتروني للس
والبضائــع المنزليــة؛ خدمــات أبحــاث التســويق ودراســات األســواق وخدمات 
ــة  ــن؛ إدارة خدم ــات الزبائ ــتطالع اآلراء؛ إدارة عالق ــوق واس ــتخبارات الس اس
العمــالء؛ خدمــات الــوالء التشــجيعية للزبائــن؛ كل هــذه الخدمــات مرتبطــة 
حصرًيــا بالســجائر اإللكترونيــة وأجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن 
والبطاريــات اإللكترونيــة وشــحن البطاريــات للســجائر اإللكترونيــة وأجهــزة 

تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة. 
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( 276 )

Date :17/09/2020 التاريخ : 2020/09/17

Trademark No.:38822 العالمة التجارية رقم :  38822

Class: 37 في الصنف :   37

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Maintenance and repair of electronic cigarettes, tobac-
co heating devices and electronic smoking devices; 
maintenance and repair of batteries and battery char-
gers for electronic cigarettes, tobacco heating devices 
and electronic smoking devices; all these services be-
ing exclusively related to electronic cigarettes, tobacco 
heating devices, electronic smoking devices and batter-
ies and battery chargers for electronic cigarettes, tobac-
co heating devices and electronic smoking devices. 

خدمــات صيانــة وإصــالح الســجائر األلكترونيــة، أجهــزة تســخين التبــغ 
البطاريــات  وإصــالح  صيانــة  خدمــات  األلكترونيــة؛  التدخيــن  وأجهــزة 
التبــغ  تســخين  أجهــزة   ، األلكترونيــة  للســجائر  البطاريــات  وشــواحن 
مرتبطــة حصرًيــا  الخدمــات  هــذه  كل  األلكترونيــة؛  التدخيــن  وأجهــزة 
التدخيــن  أجهــزة  التبــغ،  تســخين  أجهــزة  اإللكترونيــة،  بالســجائر 
والبطاريــات اإللكترونيــة وشــحن البطاريــات للســجائر اإللكترونيــة، أجهــزة 

األلكترونيــة.  التدخيــن  وأجهــزة  التبــغ  تســخين 

( 277 )

Date :17/09/2020 التاريخ : 2020/09/17

Trademark No.:38823 العالمة التجارية رقم :  38823

Class: 41 في الصنف :   41

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 &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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Entertainment services; arranging events for cultural and 
entertainment purposes; organizing cultural activities. 

خدمــات الترفيــه؛ خدمــات تنظيم األحــداث للغايــات الثقافيــة والترفيهية؛ 
تنظيــم النشــاطات الثقافية. 

( 278 )

Date :17/09/2020 التاريخ : 2020/09/17

Trademark No.:38824 العالمة التجارية رقم :  38824

Class: 9 في الصنف :   9

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

Applicant for Correspondence:  Saba &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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Batteries for electronic cigarettes; batteries for electron-
ic devices that are used for heating tobacco, chargers 
for electronic devices that are used for heating tobacco; 
USB chargers for electronic devices that are used for 
heating tobacco; car chargers for electronic cigarettes; 
car chargers for devices that are used for heating tobac-
co; battery chargers for electronic cigarettes. 

اإللكترونيــة  األجهــزة  بطاريــات  اإللكترونيــة؛  للســجائر  البطاريــات 
االلكترونيــة  لأجهــزة  الشــحن  أجهــزة  التبــغ،  لتســخين  المســتخدمة 
ــة  ــي لأجهــزة اإللكتروني ــو اس ب ــغ؛ شــواحن ي المســتخدمة لتســخين التب
ــة؛  ــجائر اإللكتروني ــيارات للس ــواحن الس ــغ؛ ش ــخين التب ــتخدمة لتس المس
شــواحن  ؛  التبــغ  لتســخين  المســتخدمة  لأجهــزة  الســيارات  شــواحن 

اإللكترونيــة  الســجائر  بطاريــات 

( 279 )

Date :17/09/2020 التاريخ : 2020/09/17

Trademark No.:38825 العالمة التجارية رقم :  38825

Class: 18 في الصنف :   18



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون178

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 &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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Leather and imitations of leather; hides and skins; mul-
tipurpose bags of leather or imitation leather, briefcas-
es, carrying cases, pocket wallets, billfolds, folio cases, 
pouches, purses, key cases, card cases, luggage tags, 
handbags; trunks, suitcases, travelling bags, garment 
bags for travel, rucksacks, backpacks, vanity cases; 
umbrellas, parasols and walking sticks. 

ــدة؛ الجلــود المدبوغــة وغيــر المدبوغــة؛ الحقائــب 
ّ
جلــود والجلــود المقل

المقلــدة  الجلــود  أو  الجلــود  مــن  المصنوعــة  االســتخدامات  متعــددة 
ــب  ــظ الجي ــب ومحاف ــظ الجي ــل ومحاف ــب الحم ــة وحقائ ــب الجلدي والحقائ
والجزاديــن  والظــروف  للطــي  القابلــة  والحافظــات  النقديــة  لــالوراق 
وحافظــات المفاتيــح وحافظــات البطاقــات ورقــع التعليــق لحقائــب الســفر 
وحقائــب اليــد؛ صناديــق الثيــاب وحقائــب الســفر الصغيــرة وحقائــب 
والحقائــب  الظهــر  للســفر وحقائــب  المالبــس  الســفر وحقائــب حمــل 
التــي توضــع علــى الظهــر وحقائــب مســتحضرات التجميــل؛ المظــالت 

المشــي  وعصــي  الشمســيات 

( 280 )

Date :17/09/2020 التاريخ : 2020/09/17

Trademark No.:38826 العالمة التجارية رقم :  38826

Class: 35 في الصنف :   35

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, 
Switzerland

العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Retail services and online retail services relating to heat-
ed tobacco products, electronic cigarettes, electronic 
smoking devices, electronic devices and their parts for 
the purpose of heating cigarettes or tobacco, oral vapor-
izing devices, vaporizers for electronic cigarettes and 
smoking devices, electronic rechargeable cigarette cas-
es, chargers and charging docks for the aforementioned 
goods, extinguishers for heated cigarettes and heated 
tobacco sticks, parts and fittings for the aforementioned 
goods, liquid nicotine solutions for use in electronic cig-
arettes,tobacco substitutes (not for medical purposes), 

المتعلقــة  اإلنترنــت  علــى  بالتجزئــة  والبيــع  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات 
التدخيــن  وأجهــزة  اإللكترونيــة  والســجائر  المســخن  التبــغ  بمنتجــات 
ــن أجــل تســخين الســجائر أو  ــة وقطعهــا م ــي وأجهــزة الكتروني اإللكترون
التبــغ وأجهــزة التبخيــر عــن طريــق الفــم والمبخــرات للســجائر اإللكترونيــة 
وأجهــزة التدخيــن وعلــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة الشــحن 
ومطافــئ  أعــاله  المذكــورة  للبضائــع  الشــحن  ومنصــات  والشــواحن 
والمســتلزمات  والقطــع  المســخنة  التبــغ  وأعــواد  المســخنة  الســجائر 
ــي  ــن الســائل المســتخدمة ف ــل النيكوتي ــا ومحالي ــورة آنف ــع المذك للبضائ
الســجائر االلكترونيــة وبدائــل التبــغ )لغيــر األغــراض الطبيــة( ومســتلزمات 

المدخنيــن والحقائــب الواقيــة واألغطيــة المزينــة
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smokers&apos; articles, protective cases, decorative 
covers and carrying cases for electronic cigarettes and 
electronic smoking devices, cleaning utensils, house-
hold goods; marketing research, market studies, market 
intelligence services, opinion polling; customer rela-
tionship management; customer service management; 
customer loyalty services; all these services being ex-
clusively related to electronic cigarettes, tobacco heat-
ing devices, electronic smoking devices and batteries 
and battery chargers for electronic cigarettes, tobacco 
heating devices and electronic smoking devices. 

وحقائــب الحمــل للســجائر اإللكترونيــة وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة 
وأوانــي التنظيــف والبضائــع المنزليــة؛ خدمــات أبحــاث التســويق ودراســات 
األســواق وخدمــات اســتخبارات الســوق واســتطالع اآلراء؛ إدارة عالقــات 
الزبائــن؛ إدارة خدمــة العمــالء؛ خدمــات الــوالء التشــجيعية للزبائــن؛ كل هذه 
الخدمــات مرتبطــة حصرًيــا بالســجائر اإللكترونيــة وأجهــزة تســخين التبــغ 
ــجائر  ــات للس ــحن البطاري ــة وش ــات اإللكتروني ــن والبطاري ــزة التدخي وأجه

ــة.  ــغ وأجهــزة التدخيــن اإللكتروني ــة وأجهــزة تســخين التب اإللكتروني

( 281 )

Date :17/09/2020 التاريخ : 2020/09/17

Trademark No.:38827 العالمة التجارية رقم :  38827

Class: 37 في الصنف :   37

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

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland العنوان :  كاي جينريناود 3، 2000 نوشاتيل ، سويسرا  

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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Maintenance and repair of electronic cigarettes, tobac-
co heating devices and electronic smoking devices; 
maintenance and repair of batteries and battery char-
gers for electronic cigarettes, tobacco heating devices 
and electronic smoking devices; all these services be-
ing exclusively related to electronic cigarettes, tobacco 
heating devices, electronic smoking devices and batter-
ies and battery chargers for electronic cigarettes, tobac-
co heating devices and electronic smoking devices. 

خدمــات صيانــة وإصــالح الســجائر األلكترونيــة، أجهــزة تســخين التبــغ 
البطاريــات  وإصــالح  صيانــة  خدمــات  األلكترونيــة؛  التدخيــن  وأجهــزة 
التبــغ  تســخين  أجهــزة   ، األلكترونيــة  للســجائر  البطاريــات  وشــواحن 
مرتبطــة حصرًيــا  الخدمــات  هــذه  كل  األلكترونيــة؛  التدخيــن  وأجهــزة 
التدخيــن  أجهــزة  التبــغ،  تســخين  أجهــزة  اإللكترونيــة،  بالســجائر 
والبطاريــات اإللكترونيــة وشــحن البطاريــات للســجائر اإللكترونيــة، أجهــزة 

األلكترونيــة  التدخيــن  وأجهــزة  التبــغ  تســخين 

( 282 )

Date :17/09/2020 التاريخ : 2020/09/17 
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Trademark No.:38828 العالمة التجارية رقم :  38828

Class: 41 في الصنف :   41

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 &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 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Entertainment services; arranging events for cultural 
and entertainment purposes; organizing cultural 
activities..

خدمــات الترفيــه؛ خدمــات تنظيــم األحــداث للغايــات الثقافيــة 
والترفيهيــة؛ تنظيــم النشــاطات الثقافيــة

( 283 )

Date :20/09/2020 التاريخ : 2020/09/20

Trademark No.:38832 العالمة التجارية رقم :  38832

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al Maalem for Commercial Services 
Private Shareholding Limited Liability Company 

بإسم :  شركة المعالم للخدمات التجارية 

Applicant Address :Nablus, Howara  Telephone: 
092583169 Mobile: 0599736637

جــوال:   092583169 هاتــف:  حــوارة   نابلــس،    : العنــوان 
  0599736637

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :
   

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Bee Glue -  Candy -  Chocolate -  Coffee -  Condiments 
-  Confectionery -  Honey -  Jellies -  Liquorice -  Snack 
food -  Spices -  Cookies 

شــمع نحــل - حلــوى - شــوكوالتة - قهــوة - توابــل - حلويــات - عســل نحــل 
ــة - بهــارات - كعــك  ــات( - أطعمــة خفيف ــي( - ســوس )حلوي - هــالم )جيل

محلــى 

اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم حماية على كلمة مخلوطة



181 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

( 284 )

Date :20/09/2020 التاريخ : 2020/09/20

Trademark No.:38833 العالمة التجارية رقم :  38833

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al Maalem for Commercial Services 
Private Shareholding Limited Liability Company 

بإسم :  شركة المعالم للخدمات التجارية 

Applicant Address :Nablus, Howara  Telephone: 
092583169 Mobile: 0599736637

جــوال:   092583169 هاتــف:  حــوارة   نابلــس،    : العنــوان 
  0599736637

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Nuts -   Ground Almonds -  Crystallized fruits -  Fruit 
chips -  Fruit jellies -  Marmalade -  Pollen prepared 
as foodstuff -  Seeds (Processed—) - Seeds (Processed 
sunflower—) -  Soups -  Peanut butter -  Fruit-based 
snack food -  Dates 

المكســرات - لــوز مطحــون - فواكــه مغطــاة بالســكر - رقائــق فواكــه - هــالم 
ــذور  ــة - ب ــادة غذائي ــع معــد كم ــار طل ــه - غب ــى فواك ــه - مرب ــي( الفواك )جل
معالجــة - بــذور عبــاد الشــمس المعالجــة - شــوربات - زبــدة فــول ســوداني 

- أطعمــة خفيفــة أساســها الفواكــه - تمــور 

اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم حماية على كلمة مخلوطة

( 285 )

Date :20/09/2020 التاريخ : 2020/09/20 

Trademark No.:38836 العالمة التجارية رقم :  38836

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Mazen mohammed taher abu munshar بإسم :  مازن محمد ابو منشار

Applicant Address :Hebron alhawooz st-albasa       العنوان :  الخليل الحاووز البصة بجانب احمد بن حنبل

Applicant for Correspondence:  Hebron alhawooz st-
albasa

عنوان التبليغ  : الخليل الحاووز البصة بجانب احمد بن حنبل
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Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

shoes-boots-gloves-worker shoes االحذية-حذاء عمل--قفازات-مالبس

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 :20/09/2020 التاريخ : 2020/09/20

Trademark No.:38838 العالمة التجارية رقم :  38838

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: PHARMA MAR, S.A.  .بإسم :  فارما مار، أس. ايه

Applicant Address :Poligono Industrial La Mina 
Norte, Avda. De los Reyes 1. 28770 - Colmenar Viejo 
(Madrid), Espana

ــوس  ــا نورتــي، افــدا. دي ل ــو إندســتريال ال مين ــوان :  بوليغون العن
ــبانيا.   ــد( ، إس ــار فيجو)مدري ــس 1. -28770 كولمين ريي

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 :

Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. 

المســتحضرات الصيدالنيــة والبيطريــة؛ المســتحضرات الصحيــة لأغــراض 
الطبيــة؛ طعــام ومــواد الحميــة المعــد لالســتخدام الطبــي أو البيطــري، أغذيــة 
لأطفــال الرضــع؛ مكمــالت للحميــة الغذائيــة لإلنســان والحيــوان؛ لصقــات 
الجــروح، مــواد التضميــد؛ مــواد حشــو األســنان، شــمع األســنان؛ المطهــرات؛ 
ــاب  ــدات األعش ــات، مبي ــدات الفطري ــات؛ مبي ــادة الطفيلي ــتحضرات إب مس

الضــارة 

( 287 )

Date :20/09/2020 التاريخ : 2020/09/20

Trademark No.:38839 العالمة التجارية رقم :  38839

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: PHARMA MAR, S.A.  .بإسم :  فارما مار، أس. ايه

Applicant Address :Poligono Industrial La Mina Norte, Avda. 
De los Reyes 1. 28770 - Colmenar Viejo (Madrid), Espana

ــوس  ــا نورتــي، افــدا. دي ل ــو إندســتريال ال مين ــوان :  بوليغون العن
ــبانيا.   ــد( ، إس ــار فيجو)مدري ــس 1. -28770 كولمين ريي
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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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides. 

المســتحضرات الصيدالنيــة والبيطريــة؛ المســتحضرات الصحيــة لأغــراض 
الطبيــة؛ طعــام ومــواد الحميــة المعــد لالســتخدام الطبــي أو البيطــري، أغذيــة 
لأطفــال الرضــع؛ مكمــالت للحميــة الغذائيــة لإلنســان والحيــوان؛ لصقــات 
الجــروح، مــواد التضميــد؛ مــواد حشــو األســنان، شــمع األســنان؛ المطهــرات؛ 
ــاب  ــدات األعش ــات، مبي ــدات الفطري ــات؛ مبي ــادة الطفيلي ــتحضرات إب مس

الضــارة 

( 288 )

Date :22/09/2020 التاريخ : 2020/09/22

Trademark No.:38870 العالمة التجارية رقم :  38870

Class: 34 في الصنف :   34

Applicant Name: adu zhou company for consumables بإسم :  شركة أبو زهو للمواد االستهالكية

Applicant Address :jenin - downtown        العنوان :  جنين - وسط البلد

Applicant for Correspondence:  jenin - interior - al-
eman building

عنــوان التبليــغ  : جنيــن - دوار الداخليــة - عمــارة األيمــان - الطابــق 
األول جــوال : 0595225683

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

tobacco : smokers articies : matches , absorbent paper 
for tobacco pipes , ashtrays for smokers , cases ( ciga-
rette ) . cases ( cigar ) , chewing tobacco , cigar holders 
, cigar lighters  ( gas containers for ) cigarette filters 
cigarette holders , cigarette holders, ( mouthpiieces for 
)  ) cigarettes ( pocket machines for rolling ) cigarillos , 
firestons , lighters for smokers , pipe racks for tobacco 
pipes , pouches ( tobacco ) , spittoons for tobacco users 
, tobacco , tobacco jars , yellow amber ( mouthpieces of 
) for cigar and cigarette holders .

التبــغ و أدوات المدخنيــن و أعــواد الثقــاب ، ورق مــاص لغالييــن التبــغ ، 
منافــض ســجاير ، علــب ســجائر ، علــب ســيجار ، تبــغ مضــغ ، مباســم ســيجار 
، أوعيــة غــاز لوالعــات الســيجار ، فالتــر للســجائر ، مباســم للســجائر ، فوهات 
ــجاريلو )  ــجائر ، س ــم س ــب لمباس ــي الجي ــل ف ــجائر ، آالت تحم ــم س مباس
ســيجار رفيــع ( حجــارة نــار ) صــوان ( ، والعــات المدخنيــن ، مناصــب غالييــن 
التبــغ ،  أكيــاس تبــغ ، مباصــق لمدخنــي التبــغ ، تبــغ ، أوعيــة تبــغ ، فوهــات 

مــن الكهرمــان األصفــر لمباســم الســيجار و الســجائر .

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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( 289 )

Date :22/09/2020 التاريخ : 2020/09/22

Trademark No.:38875 العالمة التجارية رقم :  38875

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: MANSOUR   MOHAMMAD   
MAHMOUD  HANANE 

بإسم :  منصور محمد محمود حنني 

Applicant Address :Nablus  Brit Fourek , jawwal: 
0599186316 Email:  manswrrh@gmail.com

العنــوان :  نابلــس – بيــت فوريــك ، جــوال: 0599186316 ، ايميــل   
 manswrrh@gmail.com

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Honey and all beehive products, Bee glue (propolis) for 
human consumption 

ــة النحــل، شــمع نحــل لالســتهالك  ــع منتجــات خلي العســل وجمي
البشــري 

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 :23/09/2020 التاريخ : 2020/09/23

Trademark No.:38878 العالمة التجارية رقم :  38878

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Great Wall Motor Company Limited  بإسم :  غريت وول موتور كومباني ليمتد

Applicant Address :2266 CHAOYANG SOUTH 
STREET, BAODING, HEBEI 071000, CHINA

العنــوان :  2266 شــاويانغ ســاوث ســتريت، باودينــغ، هيبيــي 
الصيــن    ،071000

                                     

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

import-export agency services; Sales promotion for 
others; Procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; Marketing; 
advertising; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; business man-
agement and organization consultancy; Presentation of 
goods on communication media, for retail purposes. 

خدمــات وكاالت االســتيراد والتصديــر؛ ترويــج المبيعــات لآلخريــن؛ خدمــات 
التســويق؛  الســلع والخدمــات ألعمــال أخــرى[؛  الشــراء لآلخريــن ]شــراء 
وبائعيهــا  البضائــع  لمشــترين  اإلنترنــت  عبــر  توفيــر ســوق  اإلعــالن؛  
ــى  ــلع عل ــرض الس ــة؛ ع ــارات التنظيمي ــال واالستش ــات؛ إدارة األعم والخدم

وســائط االتصــال، ألغــراض البيــع بالتجزئــة. 

( 291 )

Date :23/09/2020 التاريخ : 2020/09/23 

Trademark No.:38879 العالمة التجارية رقم :  38879

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Great Wall Motor Company Limited  بإسم :  غريت وول موتور كومباني ليمتد

Applicant Address :2266 CHAOYANG SOUTH 
STREET, BAODING, HEBEI 071000, CHINA

العنــوان :  2266 شــاويانغ ســاوث ســتريت، باودينــغ، هيبيــي 
الصيــن    ،071000

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

import-export agency services; Sales promotion for 
others; Procurement services for others [purchasing 
goods and services for other businesses]; Marketing; 
advertising; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; business man-
agement and organization consultancy; Presentation of 
goods on communication media, for retail purposes. 

خدمــات وكاالت االســتيراد والتصديــر؛ ترويــج المبيعــات لآلخريــن؛ خدمــات 
التســويق؛  الســلع والخدمــات ألعمــال أخــرى[؛  الشــراء لآلخريــن ]شــراء 
وبائعيهــا  البضائــع  لمشــترين  اإلنترنــت  عبــر  توفيــر ســوق  اإلعــالن؛  
ــى  ــلع عل ــرض الس ــة؛ ع ــارات التنظيمي ــال واالستش ــات؛ إدارة األعم والخدم

وســائط االتصــال، ألغــراض البيــع بالتجزئــة. 

( 292 )

Date :23/09/2020 التاريخ : 2020/09/23

Trademark No.:38880 العالمة التجارية رقم :  38880

Class: 37 في الصنف :   37

Applicant Name: Great Wall Motor Company Limited  بإسم :  غريت وول موتور كومباني ليمتد
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Applicant Address :2266 CHAOYANG SOUTH 
STREET, BAODING, HEBEI 071000, CHINA

العنــوان :  2266 شــاويانغ ســاوث ســتريت، باودينــغ، هيبيــي 
الصيــن    ،071000

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
Motor vehicle maintenance and repair; vehicle mainte-
nance; anti-rust treatment for vehicles; vehicle break-
down repair services; vehicle lubrication; vehicle 
cleaning; vehicle washing; vehicle polishing; varnish-
ing; Rustproofing; Retreading of tires; Repair of rubber 
tires; tire balancing; Machinery installation, mainte-
nance and repair. 

ــالح  ــة وإص ــة[؛ صيان ــود والصيان ــزود بالوق ــات ]الت ــة المركب ــات خدم محط
الســيارات؛ صيانــة المركبــات؛ معالجــة ضــد الصــدأ للمركبــات؛ خدمــات 
ــات؛ غســيل  ــات؛ تنظيــف المركب ــات؛ تزييــت المركب إصــالح أعطــال المركب
ــدأ؛  ــة الص ــزل ومقاوم ــش؛ ع ــع بالورني ــات؛ التلمي ــع المركب ــات؛ تلمي المركب
ــة اإلطــارات؛ تركيــب  ــة؛ موازن ــد اإلطــارات؛ إصــالح اإلطــارات المطاطي تجدي

اآلالت والصيانــة واإلصــالح. 

( 293 )

Date :23/09/2020 التاريخ : 2020/09/23

Trademark No.:38881 العالمة التجارية رقم :  38881

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Great Wall Motor Company Limited  بإسم :  غريت وول موتور كومباني ليمتد

Applicant Address :2266 CHAOYANG SOUTH 
STREET, BAODING, HEBEI 071000, CHINA

العنــوان :  2266 شــاويانغ ســاوث ســتريت، باودينــغ، هيبيــي 
الصيــن    ،071000

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Vehicles for locomotion by land, air, water or rail; auto-
mobiles; Cars; camping cars; Electric vehicles; engines 
for land vehicles; Motors for land
vehicles; Gear boxes for land vehicles; Automobile 
bodies; Automobile chassis; Wheels for automobiles; 
automobile tires; Upholstery for vehicles; air bags 
[safety devices for automobiles]; Bumpers for auto-
mobiles; Freewheels for land vehicles; Clutches for 
land vehicles; Brakes for vehicles; Hoods for vehicle 
engines; Windscreens; Rearview mirrors; Shock ab-
sorbers for automobiles; Doors for vehicles; pumps 
for bicycle tires; trolleys; repair outfits for inner tubes; 
driverless cars [autonomous cars]. 

ــة؛  ــكك الحديدي ــاء أو الس ــو أو الم ــر أو الج ــق الب ــن طري ــل ع ــات للتنق مركب
الســيارات؛ الســيارات؛ ســيارات التخييــم؛ المركبــات الكهربائيــة؛ محــركات 
ــات  ــروس للمركب ــب الت ــة؛ عل ــات البري ــركات للمركب ــة؛ المح ــات البري المركب
ــارات  ــيارات؛ إط ــالت للس ــيارة؛ عج ــكل الس ــيارات؛ هي ــام الس ــة؛ اجس البري
الســيارات؛ مســتلزمات التنجيــد لفــرش المركبــات؛ أكيــاس هــواء ]أجهــزة 
للســيارات؛ عجــالت مطلقــة  الصدمــات  واقيــات  الســيارات[؛  فــي  أمــان 
للمركبــات البريــة؛ قوابــض التعشــيق للمركبــات البريــة؛ الفرامــل للمركبــات؛ 
الخلفيــة؛  الرؤيــة  الزجــاج األمامــي؛ مرايــا  المركبــات؛  اغطيــة لمحــركات 
إلطــارات  المركبــات؛ مضخــات  أبــواب  للســيارات؛  الصدمــات  ممتصــات 
ــدون  ــة؛ ســيارة ب ــي؛ عــدد إصــالح اإلطــارات الداخلي ــات ترول الدراجــات؛ عرب

ــادة[.  ــة القي ــيارات ذاتي ــائق ]س س
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( 294 )

Date :23/09/2020 التاريخ : 2020/09/23

Trademark No.:38882 العالمة التجارية رقم :  38882

Class: 25 في الصنف :   25

Applicant Name: Salam Fashion For Ready Garments 
Co., Ltd 

المســاهمة  الجاهــزة  للمالبــس  الســالم  ازيــاء  شــركة    : بإســم 
المحــدودة  الخصوصيــة 

Applicant Address :Ramallah - Ramallah Old City - Al 
Sharqah Street - bait Al Sharq Building A

العنــوان :  رام اللــه - رام اللــه التحتــا - شــارع الشــارقة - عمــارة 
بيــت الشــرق أ  

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 :

Clothing, footwear, headgear.  .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

( 295 )

Date :24/09/2020 التاريخ : 2020/09/24

Trademark No.:38898 العالمة التجارية رقم :  38898

Class: 12 في الصنف :   12

Applicant Name: Ali Shehadeh Mousa Ghazawneh بإسم :  علي شحادة موسى غزاونة 

Applicant Address :Al -bireh- Friend Motors Company        العنوان :  البيرة - شركة فرندز موتورز

Applicant for Correspondence:  Al -bireh- Friend 
Motors Company

عنوان التبليغ  : البيرة - شركة فرندز موتورز 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Automobile bodies , Automobile chains , Automobile 
chassis , Automobile chassis , Automobile tires [tyres] 
, Automobiles , Brake pads for automobiles, Bumpers 
for automobiles, Electric vehicles, Motor cars, Vehicle 
running boards

، أســقف  هيــاكل ســيارات ، سالســل ســيارات ، شاســيهات ســيارات 
ــات  ــيارات ,واقي ــح س ــدات مكاب ــيارات ، لب ــيارات ، س ــارات س ــيارات ، إط س

صدمــات للســيارات ،مركبــات كهربائيــة ،لوحــات تشــغيل المركبــات 
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
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( 296 )

Date :24/09/2020 التاريخ : 2020/09/24

Trademark No.:38906 العالمة التجارية رقم :  38906

Class: 6 في الصنف :   6

Applicant Name: HANGZHOU HANTOO 
ENTERPRISES CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هانتو إنتربرايزيز كو.، ليمتد. 

Applicant Address :Building 4, No.9, 8th Xiyuan Road, 
Sandun Town, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, 
China

العنــوان :  بيلدينــغ 4، نمبــر.9 8تــي إتــش كســيوان رود، ســاندون 
تــاون، كســيهو ديســتريكت، هانغزهــو، زهيجيانــغ، الصيــن  

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

عنــوان التبليــغ  : جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ص.ب 21

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Props of metal; screws of metal; door bolts of metal; 
chains of metal; hardware of metal, small; cattle chains; 
door handles of metal; soldering wire of metal; rails of 
metal; wire rope; clips of metal for cables and pipes; 
vice claws of metal; padlocks. 

دعامــات معدنيــة؛ براغــي معدنيــة؛ مزاليــج معدنيــة لأبــواب؛ سالســل 
الماشــية؛ مقابــض   معدنيــة؛  خــردوات معدنيــة* ]صغيــرة[؛ سالســل 
ــلكي؛  ــل س ــة؛ حب ــان معدني ــي؛ قضب ــام معدن ــلك لح ــواب؛ س ــة لأب معدني
ــال.  ــة للمناجــل؛ أقف ــب معدني ــب؛ مخال ــالت واألنابي ــة للكاب ــع معدني مقاط

( 297 )

Date :24/09/2020 التاريخ : 2020/09/24

Trademark No.:38907 العالمة التجارية رقم :  38907

Class: 7 في الصنف :   7

Applicant Name: HANGZHOU HANTOO 
ENTERPRISES CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هانتو إنتربرايزيز كو.، ليمتد. 

Applicant Address :Building 4, No.9, 8th Xiyuan Road, 
Sandun Town, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, 
China

العنــوان :  بيلدينــغ 4، نمبــر.9 8تــي إتــش كســيوان رود، ســاندون 
تــاون، كســيهو ديســتريكت، هانغزهــو، زهيجيانــغ، الصيــن  

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

عنــوان التبليــغ  : جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ص.ب 21

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Screwdrivers, electric; hand-held tools, other than 
hand-operated; spray guns for paint; woodworking ma-
chines; grindstones [parts of machines]; electric ham-
mers; knives, electric; pulverisers [machines]; chaff 
cutter blades; dynamos; saw blades [parts of machines]; 
welding machines, electric; soldering irons, electric. 

مفــكات كهربائيــة، أدوات يدويــة، غيــر التــي تســتخدم يدويــا؛ بنــادق 
الــرش للطــالء؛ آالت النجــارة؛ أحجــار الطحــن ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ مطــارق 
كهربائيــة؛ ســكاكين كهربائيــة؛ آالت ســحق ]اآلت[؛ شــفرات قاطعــات 
القــش؛ دينامــو؛ شــفرات المنشــار ]أجــزاء مــن اآلالت[؛ ماكينــات لحــام 

كهربائيــة؛ مــكاوي لحــام كهربائيــة. 

( 298 )

Date :24/09/2020 التاريخ : 2020/09/24

Trademark No.:38908 العالمة التجارية رقم :  38908

Class: 8 في الصنف :   8

Applicant Name: HANGZHOU HANTOO 
ENTERPRISES CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هانتو إنتربرايزيز كو.، ليمتد. 

Applicant Address :Building 4, No.9, 8th Xiyuan Road, 
Sandun Town, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, 
China

العنــوان :  بيلدينــغ 4، نمبــر.9 8تــي إتــش كســيوان رود، ســاندون 
تــاون، كســيهو ديســتريكت، هانغزهــو، زهيجيانــغ، الصيــن  

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

عنــوان التبليــغ  : جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ص.ب 21

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Wrenches [hand tools]; hammers [hand tools]; axes; 
bench vices [hand implements]; scissors; emery grind-
ing wheels; hunting knives; screwdrivers, non-electric; 
riveters [hand tools]; carpenters&apos; augers; pliers; 
lifting jacks, hand-operated; saws [hand tools]; frames 
for handsaws; garden tools, hand-operated; gouges 
[hand tools]; bits [parts of hand tools]; files [tools]; 
blade sharpening instruments; air pumps, hand-oper-
ated; table cutlery [knives, forks and spoons]; Manual 
adhesive squeeze gun; hand-operated hand tools. 

مفاتيــح ربــط ]عــدد يدويــة[؛ مطــارق ]أدوات يدويــة[؛ محــاور؛ مشــدات 
]أدوات يدويــة[ ؛ مقصــات؛ عجــالت جلــخ للســنفرة؛ ســكاكين الصيــد؛ 
ــن؛  ــب النجاري ــة[؛ مثاقي ــمات ]أدوات يدوي ــة؛ مبرش ــر كهربائي ــكات غي مف
زرديــات؛ رافعــات يدويــة؛ مناشــير ]أدوات يدويــة[؛ إطــارات للمناشــير؛ 
أدوات الحدائــق، يدويــة؛  أزاميــل مقعــرة ]عــدد يدويــة[؛ لقــم ]عــدد يدويــة[؛ 
ــا؛  ــل يدوي ــواء تعم ــات ه ــال؛ مضخ ــحذ األنص ــدات ش ــارد ]أدوات[؛  مع مب
ــة  ــط الصق ــة ضغ ــق[؛ بندقي ــوك والمالع ــكاكين والش ــدة ]الس أدوات المائ

ــا.  ــل يدوي ــة تعم ــة؛ أدوات يدوي يدوي

( 299 )

Date :24/09/2020 التاريخ : 2020/09/24

Trademark No.:38909 العالمة التجارية رقم :  38909

Class: 9 في الصنف :   9
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Applicant Name: HANGZHOU HANTOO 
ENTERPRISES CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هانتو إنتربرايزيز كو.، ليمتد. 

Applicant Address :Building 4, No.9, 8th Xiyuan Road, 
Sandun Town, Xihu District, Hangzhou, Zhejiang, 
China

العنــوان :  بيلدينــغ 4، نمبــر.9 8تــي إتــش كســيوان رود، ســاندون 
تــاون، كســيهو ديســتريكت، هانغزهــو، زهيجيانــغ، الصيــن  

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

عنــوان التبليــغ  : جهــاد علــي أغريــب حســـــن بنــي عــودة / طمــون 
ص.ب 21

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Rulers [measuring instruments]; slide calipers; mi-
crometers; surveyors&apos; levels; dynamometers; 
couplings, electric; measuring devices, electric; protec-
tive helmets. 

مســاطر ]أدوات القيــاس[؛  أدوات قيــاس أبعــاد إنزالقيــة؛ ميكرومتــرات؛  
قيــاس  أجهــزة  كهربيــة؛  قارنــات  دينامومتــرات؛   ــاح؛  المسَّ موازيــن 

واقيــة.  خــوذات  كهربائيــة؛ 

( 300 )

 

Date :27/09/2020 التاريخ : 2020/09/27

Trademark No.:38911 العالمة التجارية رقم :  38911

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: PepsiCo, Inc.  .بإسم :  بيبسيكو، إنك

Applicant Address :700 Anderson Hill Road, Purchase, 
N.Y. 10577, U.S.A.

نيويــورك  بيورجيــس،  روود،  هيــل  أندرســون   700   : العنــوان 
االمريكــة   المتحــدة  الواليــات   ،10577

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 :

Potato-based snack foods and chips; soy-based snack 
foods and chips; vegetable based snack foods and 
chips; nut-based snack foods and chips; ready to eat 
snack foods consisting primarily of potatoes and chips, 
nuts, nut products, seeds, vegetables or combinations 
thereof; including potato chips, potato crisps, vegetable 
chips, taro chips, crisps, pork snacks, beef snacks, soy-
based snacks, legume-based snacks and spreads, dips, 
cheese; snack mixes. 

األطعمــة الخفيفــة والرقائــق التــي أساســها البطاطــس ؛ األطعمــة الخفيفــة 
والرقائــق التــي أساســها الصويــا والبطاطــس؛ األغذيــة الخفيفــة والرقائــق 
ــرات؛  ــها المكس ــة التــي أساس ــة الخفيف ــار؛ األطعم ــها الخض التــي أساس
ــى بطاطــس  ــن أساســا عل ــي تتضّم ــأكل الت ــزة ل ــة الجاه ــة الخفيف األغذي
والخلطــات  الخضــار  والبــذور،  البنــدِق،  ُمنَتجــات  المكســرات،  ورقائــق، 
ــس،  ــات البطاط ــس، مقرمش ــق البطاط ــك رقائ ــي ذل ــا ف ــا؛ بم ــة منه المكون
ــن لحــم  ــة م ــات خفيف ــق القلقــاس، مقرمشــات ، وجب ــق الخضــار، رقائ رقائ
الخنزيــر، وجبــات لحــِم البقــر الخفيفــة، وجبــات خفيفــة مــن الصويــا، األغذيــة 
الخفيفــة واألكل القابــل للدهــن التــي أساســها البقوليــات ، الغمــوس، 

ــة  ــة الخفيف ــة؛ خلطــات األطعم الجبن

اشتراطات خاصة: تشتمل العالمة على اللون االحمر واالصفر والذهبي واالبيض
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( 301 )

 

Date :28/09/2020 التاريخ : 2020/09/28

Trademark No.:38913 العالمة التجارية رقم :  38913

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: HELEN CHEMICAL COMPANY بإسم :  شركة هيلين للكيماويات

Applicant Address :NABLUS - INDUSTRY ZONE - 
JAWAL :0599208620   

ــك -  ــت فوري ــرق بي ــه - مف ــه الصناعي ــس - المنطق ــوان :  نابل العن
جــوال : 0599208620    

Applicant for Correspondence:  NABLUS - 
INDUSTRY ZONE - JAWAL :0599208620

عنــوان التبليــغ  : نابلــس - المنطقــه الصناعيــه - مفــرق بيــت 
0599208620  : جــوال   - فوريــك 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cleaning preperations   مستحضرات تنظيف

اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم وجود حماية على كلمة ديتو وكذلك كلين 

( 302 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38917 العالمة التجارية رقم :  38917

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: Al Bareeq Detergents and Marketing 
Company

بإسم :  شركة البريق للمنظفات والتسويق                                                                      

Applicant Address :Jenin - AL rama       العنوان :  جنين - الرامة

Applicant for Correspondence:  Lawyer Mahmoud 
Ramadan _ Nablus PO Box 677 Telephone 0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان _ نابلــس _ ص.ب 677 
_ تلفــون 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 
ــون،  ــط، صاب ــي وكش ــل وجل ــف وصق ــتحضرات تنظي ــس، مس ــي المالب وك
ــل، غســول )لوشــن( للشــعر  ،             ــة، مســتحضرات تجمي ــوت عطري عطــور وزي

ــة 3                                                        ــي الفئ ــواردة ف ــات ال ــع الفئ ــنان وجمي ــات أس منظف
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اشتراطات خاصة: ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات 
والرسومات  الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( 303 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38918 العالمة التجارية رقم :  38918

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Al Bareeq Detergents and Marketing 
Company

بإسم :  شركة البريق للمنظفات والتسويق                                                                      

Applicant Address :Jenin - AL rama       العنوان :  جنين - الرامة

Applicant for Correspondence:  Lawyer Mahmoud 
Ramadan _ Nablus PO Box 677 Telephone 0598648320 

عنــوان التبليــغ  : المحامــي محمــود رمضــان _ نابلــس _ ص.ب 677 
_ تلفــون 0598648320 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical and veterinary preparations; sani-
tary preparations for medical purposes; dietetic food 
and substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; material for 
stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides  And all 
the categories mentioned in class 5

ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــة، مســتحضرات صحي ــة وبيطري مســتحضرات صيدالني
مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لإلســتعمال الطبــي أو البيطــري وأغذيــة للرضــع 
واألطفــال، مكمــالت للحميــة الغذائيــة لإلنســان والحيــوان؛ لصقــات ومــواد 
ضمــاد، مــواد حشــو األســنان وشــمع طــب األســنان، مطهــرات، مســتحضرات 
إلبــادة الحشــرات والحيوانــات الضــارة، مبيــدات فطريــات ومبيــدات أعشــاب 

وكل مــا ينــدرج فــي الصنــف 5                           

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

( 304 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38919 العالمة التجارية رقم :  38919

Class: 16 في الصنف :   16
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Applicant Name: Arab Eastern Co. for Diaper 
Manufactur ing 

بإسم :  شركة مصانع الشرق العربيه للفوط الصحية 

Applicant Address :Nablus - Industrial Area - Al-Hisbeh 
St. - P.O.Box 279  Tel: 092311071 / Fax: 092311070 / 
info@aecodiapers.com

ــرقية -  ــة الش ــة الصناعي ــطين / المنطق ــس - فلس ــوان :  نابل العن
شــارع الحســبة / ص . ب: 279 تلفــون:0923110171 / فاكــس: 

 info@aecodiapers.com   /  092311070

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

All paper and hygienic tissue product, toilette paper 
rolls 

منتجــات الــورق مــن جميــع األنــواع ويشــمل المناديــل الورقيــة 
والشــاش الورقــي وورق التواليــت والبشــاكير 

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

( 305 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38920 العالمة التجارية رقم :  38920

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Arab Eastern Co. for Diaper 
Manufactur ing 

بإسم :  شركة مصانع الشرق العربيه للفوط الصحية 

Applicant Address :Nablus - Industrial Area - Al-Hisbeh 
St. - P.O.Box 279  Tel: 092311071 / Fax: 092311070 / 
info@aecodiapers.com

ــرقية -  ــة الش ــة الصناعي ــطين / المنطق ــس - فلس ــوان :  نابل العن
شــارع الحســبة / ص . ب: 279 تلفــون:0923110171 / فاكــس: 

 info@aecodiapers.com   /  092311070

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

baby diapers  حفاظات االطفال

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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( 306 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38921 العالمة التجارية رقم :  38921

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Arab Eastern Co. for Diaper 
Manufactur ing 

بإسم :  شركة مصانع الشرق العربيه للفوط الصحية 

Applicant Address :Nablus - Industrial Area - Al-Hisbeh 
St. - P.O.Box 279  Tel: 092311071 / Fax: 092311070 / 
info@aecodiapers.com

ــرقية -  ــة الش ــة الصناعي ــطين / المنطق ــس - فلس ــوان :  نابل العن
شــارع الحســبة / ص . ب: 279 تلفــون:0923110171 / فاكــس: 

 info@aecodiapers.com   /  092311070

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

baby diapers  حفاظات األطفال

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

( 307 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38922 العالمة التجارية رقم :  38922

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Arab Eastern Co. for Diaper 
Manufactur ing 

بإسم :  شركة مصانع الشرق العربيه للفوط الصحية 

Applicant Address :Nablus - Industrial Area - Al-Hisbeh 
St. - P.O.Box 279  Tel: 092311071 / Fax: 092311070 / 
info@aecodiapers.com

ــرقية -  ــة الش ــة الصناعي ــطين / المنطق ــس - فلس ــوان :  نابل العن
شــارع الحســبة / ص . ب: 279 تلفــون:0923110171 / فاكــس: 

 info@aecodiapers.com   /  092311070
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Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

baby diapers  حفاظات االطفال

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

( 308 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38924 العالمة التجارية رقم :  38924

Class: 4 في الصنف :   4

Applicant Name: FARES ZIAD ABU ASAB بإسم :  فارس زياد سرحان ابو عصب

Applicant Address :HEBRON AL MANSHAR ST       العنوان :  الخليل المنشر بالقرب من مدرسة سيدة سارة

Applicant for Correspondence:  HEBRON AL 
MANSHAR ST

عنوان التبليغ  : الخليل المنشر بالقرب من مدرسة سيدة سارة

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

CHARCOOL الفحم

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

( 309 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38925 العالمة التجارية رقم :  38925

Class: 30 في الصنف :   30
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Applicant Name: Sinokrot Global For Markets 
Development 

بإسم :  شركة سنقرط العالمية لتنمية االسواق م.خ.م 

Applicant Address :Ramallah, Industrial zone, Seville 
ST. 32

العنوان :  رام الله، المنطقة الصناعية، شارع اشبيلية 32  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

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. 

التابيــوكا  األرز     االصطناعيــة    والقهــوة  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

( 310 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38927 العالمة التجارية رقم :  38927

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Sinokrot Global For Markets 
Development 

بإسم :  شركة سنقرط العالمية لتنمية االسواق م.خ.م 

Applicant Address :Ramallah, Industrial zone, Seville 
ST. 32

العنوان :  رام الله، المنطقة الصناعية، شارع اشبيلية 32  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Advertising  business management  business
   especially for Sinokrot Holding and its companies 
administration  office functions. 

النشــاط  وتفعيــل  األعمــال  وتوجيــه  وإدارة  واإلعــالن  الدعايــة  خدمــات 
التابعــة  والشــركات  القابضــة  بســنقرط  الخــاص  المكتبــي 

( 311 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38929 العالمة التجارية رقم :  38929

Class: 5 في الصنف :   5
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Applicant Name: The Procter & Gamble Company  بإسم :  ذا بروكتر اند جامبيل كومباني

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

العنــوان :  وان بروكتــر انــد جامبيــل بــالزا سينســناتي اوهايــو 
االمريكيــة                      المتحــدة  الواليــات   45202

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 :

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

الســدادات   ، الصحيــة  ،الفــوط  النســائية  الصحيــة  النظافــة  منتجــات 
ــة الســراويل ، ســراويل داخليــة صحيــة ، ضمــادات وفــوط  القطنيــة ، بطان

للصحــة النســائية ؛ حفاظــات وفــوط وســراويل ســلس البــول. 

( 312 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38930 العالمة التجارية رقم :  38930

Class: 5 في الصنف :   5

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

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

العنــوان :  وان بروكتــر انــد جامبيــل بــالزا سينســناتي اوهايــو 
االمريكيــة                      المتحــدة  الواليــات   45202

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 :

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

الســدادات   ، الصحيــة  ،الفــوط  النســائية  الصحيــة  النظافــة  منتجــات 
ــة الســراويل ، ســراويل داخليــة صحيــة ، ضمــادات وفــوط  القطنيــة ، بطان

للصحــة النســائية ؛ حفاظــات وفــوط وســراويل ســلس البــول. 

( 313 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38931 العالمة التجارية رقم :  38931

Class: 5 في الصنف :   5



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون198

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

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

العنــوان :  وان بروكتــر انــد جامبيــل بــالزا سينســناتي اوهايــو 
االمريكيــة                      المتحــدة  الواليــات   45202

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 :

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

الســدادات   ، الصحيــة  ،الفــوط  النســائية  الصحيــة  النظافــة  منتجــات 
ــة الســراويل ، ســراويل داخليــة صحيــة ، ضمــادات وفــوط  القطنيــة ، بطان

للصحــة النســائية ؛ حفاظــات وفــوط وســراويل ســلس البــول. 

( 314 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29 

Trademark No.:38941 العالمة التجارية رقم :  38941

Class: 44 في الصنف :   44

Applicant Name: APOLLO HOSPITALS 
ENTERPRISE LIMITED 

بإسم :  ابولو هوسبيتالز انتربرايز ليمتد 

Applicant Address :No.19, Bishop Gardens, Raja 
Annamalaipuram, Chennai-600 028, Tamil Nadu, India  

اناماليابــورام،  راجــا  غاردينــز،  بيشــوب  نــو.19،    : العنــوان 
الهنــد   نــادو،  تامــل   ،028 تشــيناي600- 

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Medical services; hospital and health care services; 
clinical and diagnostic services; health management 
 programs 

ــات  ــة؛ الخدم ــة الصحي ــفيات والرعاي ــات المستش ــة؛ خدم ــات الطبي الخدم
الســريرية والتشــخيصية؛ برامــج اإلدارة الصحيــة 

( 315 )

 

Date :29/09/2020 التاريخ : 2020/09/29

Trademark No.:38942 العالمة التجارية رقم :  38942

Class: 12 في الصنف :   12
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Applicant Name: ADD INDUSTRY (ZHEJIANG) 
CO.,LTD.  

بإسم :  ادد انداستري )زهيجيانغ( كو.،ال تي دي.  

Applicant Address :No. 88 SHUANGGANG ROAD, 
YUHUAN CITY,ZHEJIANG 317600, China

العنــوان :  نــو. 88 شــوانغانغ رود، يوهــوان ســيتي، زهيجيانــغ 
الصيــن    ،317600

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   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Shock absorbers for automobiles; Suspension shock 
absorbers for vehicles; Shock absorbing springs for  ve-
hicles; Automobile chassis; Electric vehicles; Clutch-
es for land vehicles; Air pumps [vehicle accessories]; 
 Tires for vehicle wheels; Vehicle chassis; Couplings for 
land vehicles 

مخمــدات الصدمــات للســيارات؛ مخمــدات صدمــات لتوقــف المركبــات؛ 
نوابــض مخمــدة للصدمــات فــي المركبــات؛ هيــاكل ســيارات؛ مركبــات 
ــوازم  كهربائيــة؛ قابضــات )كلتشــات( للمركبــات البريــة؛ مضخــات  هــواء ]ل
ــة  ــات؛ وصــالت قارن ــاكل مركب ــات؛ هي ــات[؛ إطــارات لعجــالت المركب للمركب

ــة  ــات البري للمركب

( 316 )

 

Date :30/09/2020 التاريخ : 2020/09/30

Trademark No.:38945 العالمة التجارية رقم :  38945

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Arab Eastern Co. for Diaper 
Manufactur ing 

بإسم :  شركة مصانع الشرق العربيه للفوط الصحية 

Applicant Address :Nablus - Industrial Area - Al-Hisbeh 
St. - P.O.Box 279  Tel: 092311071 / Fax: 092311070 / 
info@aecodiapers.com

ــرقية -  ــة الش ــة الصناعي ــطين / المنطق ــس - فلس ــوان :  نابل العن
شــارع الحســبة / ص . ب: 279 تلفــون:0923110171 / فاكــس: 

 info@aecodiapers.com   /  092311070

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Baby diapers  حفاظات االطفال

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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( 317 )

 

Date :01/10/2020 التاريخ : 2020/10/01

Trademark No.:38948 العالمة التجارية رقم :  38948

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Arab Eastern Co. for Diaper 
Manufactur ing 

بإسم :  شركة مصانع الشرق العربيه للفوط الصحية 

Applicant Address :Nablus - Industrial Area - Al-Hisbeh 
St. - P.O.Box 279  Tel: 092311071 / Fax: 092311070 / 
info@aecodiapers.com

ــرقية -  ــة الش ــة الصناعي ــطين / المنطق ــس - فلس ــوان :  نابل العن
شــارع الحســبة / ص . ب: 279 تلفــون:0923110171 / فاكــس: 

 info@aecodiapers.com   /  092311070

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Baby Diapers  حفاظات االطفال

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

( 318 )

 

Date :01/10/2020 التاريخ : 2020/10/01

Trademark No.:38949 العالمة التجارية رقم :  38949

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Arab Eastern Co. for Diaper 
Manufactur ing 

بإسم :  شركة مصانع الشرق العربيه للفوط الصحية 

Applicant Address :Nablus - Industrial Area - Al-Hisbeh 
St. - P.O.Box 279  Tel: 092311071 / Fax: 092311070 / 
info@aecodiapers.com

ــرقية -  ــة الش ــة الصناعي ــطين / المنطق ــس - فلس ــوان :  نابل العن
شــارع الحســبة / ص . ب: 279 تلفــون:0923110171 / فاكــس: 

 info@aecodiapers.com   /  092311070
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Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Baby Diapers  حفاظات االطفال

اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم حماية على كلمة ايكو

( 319 )

 

Date :01/10/2020 التاريخ : 2020/10/01

Trademark No.:38950 العالمة التجارية رقم :  38950

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: Arab Eastern Co. for Diaper 
Manufactur ing 

بإسم :  شركة مصانع الشرق العربيه للفوط الصحية 

Applicant Address :Nablus - Industrial Area - Al-Hisbeh 
St. - P.O.Box 279  Tel: 092311071 / Fax: 092311070 / 
info@aecodiapers.com

ــرقية -  ــة الش ــة الصناعي ــطين / المنطق ــس - فلس ــوان :  نابل العن
شــارع الحســبة / ص . ب: 279 تلفــون:0923110171 / فاكــس: 

 info@aecodiapers.com   /  092311070

Applicant for Correspondence:  
                

عنوان التبليغ  :

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Baby Diapers  حفاظات االطفال

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

( 320 )

 

Date :01/10/2020 التاريخ : 2020/10/01

Trademark No.:38951 العالمة التجارية رقم :  38951

Class: 20 في الصنف :   20

Applicant Name: Mohammad Hassan Othman Flayyan  بإسم :  محمد حسن عثمان فليان
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Applicant Address :Ramallah, Jibia, downtown        العنوان :  رام الله جيبيا وسط البلد

Applicant for Correspondence:  Ramallah, Jibia, 
downtown

عنوان التبليغ  : رام الله جيبيا وسط البلد 

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

 Furniture, mirrors, picture frames  goods    not included 
in other classes    of wood, cork, reed, cane, wicker, 
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother  of  
pearl, meerschaum and substitutes for all these mate-
rials, or of plastics All that was mentioned in Class 20

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 ذكــر فــي الصنــف 20

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

( 321 )

 

Date :01/10/2020 التاريخ : 2020/10/01

Trademark No.:38952 العالمة التجارية رقم :  38952

Class: 9 في الصنف :   9

Applicant Name: Bci Form Telecomunications And 
Advanced Technology Company 

بإسم :  شركة بي سي اي لالتصاالت والتكنولوجيا المتطورة 

Applicant Address :Rammallah, Bci Building العنوان :  رام الله، عمارة بي سي اي،  قرب المقاطعة  

Applicant for Correspondence:  Law office of advocate 
nabil mushahwar. P.o.box 1173 ramllah 

عنــوان التبليــغ  : مكتــب المحامــي نبيــل مشــحور، 14 شــارع البريــد، 
ص.ب 1173 رام اللــه جــوال 0598554485 

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Portable telephones , Receivers (Telephone ) , Wires 
(Telephone) 

هواتف محمولة ، سماعات هواتف ، أسالك هواتف 

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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( 322 )

 

Date :01/10/2020 التاريخ : 2020/10/01

Trademark No.:38954 العالمة التجارية رقم :  38954

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Almajal For Electronic Trading 
Company 

بإسم :  شركة المجال للتسويق اإللكتروني 

Applicant Address :Anabta - Tulkarm, El-Sikka Street        العنوان :  عنبتا - طولكرم شارع السكة

Applicant for Correspondence:  Anabta - Tulkarm, El-
Sikka Street

عنوان التبليغ  : عنبتا - طولكرم شارع السكة 
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Providing telecommunication channels for teleshopping 
services

توفير قنوات إتصال لخدمات التسوق 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

( 323 )

 

Date :05/10/2020 التاريخ : 2020/10/05

Trademark No.:38956 العالمة التجارية رقم :  38956

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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 

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 

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 :05/10/2020 التاريخ : 2020/10/05

Trademark No.:38961 العالمة التجارية رقم :  38961

Class: 5 في الصنف :   5

Applicant Name: SHANDONG HONGJITANG 
PHARMACEUTICAL GROUP CO., LTD. 

ــو.، ال  ــروب ك ــغ فارماكتشــتكال ج ــاندونغ هونغجيتان بإســم :  ش
تــي دي. 

Applicant Address :No.30766 East Jingshi Road, 
Licheng District, Jinan City 250103, Shandong 
Province, China

العنــوان :  رقــم. 30766 ايســت جينغشــي رود، ليتشــنغ دايركــت، 
جينــان ســيتي 250103، شــاندونغ بروفينــس، الصيــن  

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 :

Medicines for human purposes;
Donkey-hide gelatin (Ejiao) for Chinese medicinal use;
Chinese traditional medicinal herbs;
Chinese patent medicines;
Raw material medicines;
Dietetic substances adapted for medical use;
Sanitizing wipes;
First-aid boxes, filled;
Food for babies;
Medicinal tea. 

ــد الحميــر )ايجيــاو( لالســتخدام  األدويــة لأغــراض البشــرية؛ جيالتيــن جل
الطبــي الصينــي؛ األعشــاب الطبيــة الصينيــة التقليديــة؛ األدويــة الصينيــة 
الحاصلــة علــى بــراءات االختــراع؛ المــواد الخــام لأدويــة؛ مــواد الحميــة 
المعــدة لالســتخدام الطبــي؛ المناديــل المعقمــة؛ صناديــق اإلســعافات 

ــي  ــة المجهــزة؛ طعــام الرضــع؛ الشــاي الطب األولي



205 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

( 325 )

 

Date :06/10/2020 التاريخ : 2020/10/06

Trademark No.:38962 العالمة التجارية رقم :  38962

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Khaled Saeed Mostafa Al-Shini  بإسم :  خالد سعيد مصطفى الشني

Applicant Address :Ramallah العنوان :  رام الله  

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

tea, cocoa; sugar, rice, tapioca, sago; flour and prepa-
rations made from cereals; pasta; bread, pastry; con-
fectionery; ice, ices and ice cream; honey, treacle; salt, 
mustard; vinegar; sauces; condiments; spices , Yeast; 
products prepared for consumption and consisting pri-
marily of the aforesaid goods. 

والمســتحضرات  الدقيــق  الســاجو؛  التابيــوكا،  االرز،  الســكر،  الشــاي؛ 
المثلجــات،  المعجنــات؛    ، الخبــز  المعكرونــة؛  الحبــوب؛  المصنوعــة مــن 
الخــل،  الخــردل،  الملــح،  االســود؛  والعســل  العســل،  كريــم؛  وااَليــس 
ــرة  والمنتجــات المعــدة لالســتهالك  الصلصــات، البهــارات، التوابل؛الخمي
ــن  المنتجــات المشــار اليهــا فــي هــذا الصنــف.  والتــي تتكــون اساســا م
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Date :06/10/2020 التاريخ : 2020/10/06

Trademark No.:38963 العالمة التجارية رقم :  38963

Class: 38 في الصنف :   38

Applicant Name: Sharekat Tele Link  Liletsalat 
Mosahama Khososiya         

بإسم :  شركة تيلي لينك لالتصاالت مساهمة خصوصية

Applicant Address :Ramalla  Shara›e Rokb  Emart 
Alntsha    

العنوان :  رام الله -شارع ركب- عمارة النتشة ط5      

Applicant for Correspondence:   اللــه شــارع ركــب عمــارة النتشــة جــوال : رام  التبليــغ   عنــوان 
0599942067

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Access time to global computer networks (Rental of ) 
,  Cellular telephone communication ، Chatrooms (Pro-
viding internet ( ,  Communications by computer termi-
nals , Communications by fiber [fibre] optic networks , 
Communications by telegrams  , Communications by 
telephone , Computer aided transmission of messages 
and images , Computer terminals (Communications 
by) , Electronic bulletin board services(telecommuni-
cations services) , Electronic mail , Facsimile transmis-
sion ,  Greeting cards online (Transmission of ) , infor-
mation about telecommunication , Mail (Electronic) , 
Message sending , Providing access to databases  , Pro-
viding telecommunication channels for teleshopping 
services , Providing telecommunications connections 
to a global computer network , Providing user access 
to global computer networks , Rental of access time to 
global computer networks , Rental of facsimile appa-
ratus , Rental of message sending apparatus , Rental 
of modems , Rental of telecommunication equipment 
, Rental of telephones , Satellite transmission , Tele-
communication channels ( Providing) for teleshop-
ping services, Telecommunication (Information about 
), Telecommunications routing and junction services, 
Teleconferencing services, Telegrams (Communica-
tions by), Telegrams (Transmission of), Telegraph ser-
vices , Telephone (Communications by) , Telephone 
services, Teleshopping services (Providing telecommu-
nication channels for), Telex services , Transmission 
(Facsimile ), Transmission of digital files, Transmission 
of messages and images (Computer aided), Voice mail 
services , Wire service , Wireless broadcasting .

تاجيــر زمــن الوصــول الــى شــبكات الكمبيوتــر العالميــة ، االتصــال بالتلفــون 
الخلــوي، توفيــر غــرف الدردشــة عبــر االنتــر نــت ، االتصــال عبــر الطرفيــات 
الحاســوبية ، االتصــال عبــر شــبكات االليــاف البصريــة، االتصــال بالتلغــراف، 
االتصــال بالتلفونــات، نقــل الرســائل والصــور عبــر الكمبيوتــر، االتصــال 
عبــر الطرفيــات الحاســوبية ، خدمــات لوحــات النشــر االكترونيــة ) خدمــات 
بطاقــات  ارســال   ، الفاكســات  ارســال  االلكترونــي،  البريــد   ، اتصــاالت( 
ــر االنتــر نــت ، معلومــات حــول االتصــال، البريــد االلكترونــي،  المعايــده عب
ارســال الرســائل، توفيــر الوصــول الــى قواعــد البيانــات، توفيــر قنــوات 
اتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد ،تقديــم االتصــاالت عبــر االرتبــاط 
المســتخدم  امكانيــة توصيــل  توفيــر  للكمبيوتــر،  العالميــة   بالشــبكة 
بشــبكات كمبيوتــر عالميــة ، تاجيــر زمــن الوصــول الــى شــبكات الكمبيوتــر 
العالميــة ،تاجيــر اجهــزة الفاكــس ، تاجيــر اجهــزة ارســال الرســائل، تاجيــر 
اجهــزة المــودم، تاجيــر معــدات االتصــال، تاجيــر التلفونــات، البــث او 
االرســال عبــر االقمــار الصناعيــة، توفيــر قنــوات اتصــال لخدمــات التســوق 
ــل  ــه وتوصي ــات توجي ــات حــول االتصــاالت، خدم ــر معلوم ــد، توفي ــن بع ع
االتصــاالت عــن  بعــد،  االتصــال بالتلغرافــات، نقــل التلغرافــات ، خدمــات 
التلغرافــات، االتصــال بالتلفونــات، خدمــات التلفوانــات، توفيــر قنــوات 
اتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد، خدمــات التلكــس، ارســال الفاكســات، 
ارســال الملفــات الرقميــة، نقــل الرســائل والصــور عبــر الكمبيوتــر،  خدمــات 

ــث الالســلكي. ــات ســلكية ، الب ــي، خدم ــد الصوت البري

اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم حماية اي كلمة او رسم وردت بمعزل عن العالمة وتحفظ بالوانها الوارده بالعالمة  
ibuy باللون االبيض والسله باللون االحمر والخلفية سوداء 
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Date :06/10/2020 التاريخ : 2020/10/06

Trademark No.:38968 العالمة التجارية رقم :  38968

Class: 18 في الصنف :   18

Applicant Name: saad mohammed hassan ghanem  بإسم :  سعد محمد حسن غانم

Applicant Address :HEBRON-DWEARBAN العنوان :  الخليل  
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Applicant for Correspondence:  hebron-dewar al jalada  عنوان التبليغ  : الخليل-دوار الجلدة

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes  ani-
mal skins, hides  trunks and travelling bags  umbrellas, 
parasols and walking sticks  whips, harness and sad-
dlery. 

المصنوعــة  والمنتجــات  المقلــدة  المدبوغــة  والجلــود  المدبوغــة  الجلــود 
ــات الخــام  ــود الحيوان ــات أخــرى، جل ــواردة فــي فئ ــر ال مــن هــذه المــواد غي
والشماســي  المظــالت   ، الســفرية  والحقائــب  الصناديــق  المدبوغــة،  أو 

والعصــي، الســياط وأطقــم الحيوانــات والســروج. 

Special condition:  S and LEATHER in brown, 
the trademark in gold

اشتراطات خاصة:حرف S  وكلمة LEATHER باللون البني 
و شكل العالمة باللون الذهبي
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Date :06/10/2020 التاريخ : 2020/10/06

Trademark No.:38986 العالمة التجارية رقم :  38986

Class: 9 في الصنف :   9

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

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

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

                                     

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Digital media, namely, downloadable prerecorded vid-
eo clips, prerecorded audio clips, text and graphics held 
in  electronic personal computers and handheld wireless 
devices, all featuring subjects of general human inter-
est;  downloadable audio, video and audiovisual content 
provided via computer and communications networks 
 featuring TV shows and video recordings all featuring 
subjects of general human interest; computer software 
 for streaming audio-visual media content via the Internet 
and to mobile digital electronic devices; computer  soft-
ware for use in streaming audio-visual content; computer 
software for controlling the operation of audio  and video 
devices and for viewing, searching and/or playing au-
dio, video, television, movies, other digital  images, and 
other multimedia content; computer software for use in 
processing, transmitting, receiving,  organizing, manip-
ulating, playing, reviewing, reproducing and streaming 
audio, video and multimedia content  including text, data, 
image, audio, video and audiovisual files; DVDs 

ا، مقاطــع صوتيــة 
ً
وســائط رقميــة، وتحديــًدا، مقاطــع فيديــو مســجلة مســبق

ا، نصــوص ورســومات قابلــة للتنزيــل محفوظــة فــي أجهــزة 
ً
مســجلة مســبق

حاســوب شــخصية إلكترونيــة وأجهــزة الســلكية محمولــة  باليــد، حيــث 
ــى موضوعــات ذات اهتمــام عــام لأشــخاص؛  ــا ســبق عل ــع م يشــتمل جمي
ــوب  ــر الحاس ــده عب ــم تزوي ــري يت ــمعي بص ــو وس ــي وفيدي ــوى صوت محت
وتســجيالت  عــروض  تلفزيونيــة  علــى  يشــتمل  االتصــاالت  وشــبكات 
ــام  ــام ع ــات ذات اهتم ــى موضوع ــا ســبق عل ــث يشــتمل كل م ــو، حي فيدي
الســمعية  الوســائط  محتــوى  لتدفــق  حاســوب  برمجيــات  لأشــخاص؛ 
والبصريــة مــن خــالل اإلنترنــت  واألجهــزة اإللكترونيــة الرقميــة المتحركــة؛ 
ــوى الوســائط الســمعية  ــق محت ــي تدف ــات حاســوب لإلســتخدام ف برمجي
والبصريــة؛ برمجيــات حاســوبية للتحكــم فــي تشــغيل أجهــزة الصــوت 
والفيديــو الســتعراض وبحــث  و/أو تشــغيل الصــوت والفيديــو والتلفزيــون 
واألفــالم وصــور رقميــة أخــرى، وغيــر ذلــك مــن محتــوى الوســائط المتعــددة؛ 
برمجيــات حاســوبية لالســتخدام فــي معالجــة وإرســال واســتقبال وتنظيــم 
ومعالجــة  وتشــغيل واســتعراض ونســخ والتشــغيل عبــر اإلنترنــت للصــوت 
والفيديــو ومحتــوى الوســائط المتعــددة بمــا فــي ذلــك ملفــات النصــوص 
البصــري؛  الســمعي  والبيانــات والصــور والصــوت والفيديــو والمحتــوى 

ــي دي  ــراص دي ف  أق

discovery اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم حماية
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Date :06/10/2020 التاريخ : 2020/10/06

Trademark No.:38987 العالمة التجارية رقم :  38987

Class: 38 في الصنف :   38

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

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

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

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   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the 
internet,  cable networks, wireless networks, satellite, 
or interactive multimedia networks; audio and video 
broadcasting  services over the internet; transmission of 
information in the audio-visual field; television broad-
casting  services; cable television broadcasting; satellite 
television broadcasting; mobile media services in the 
nature of  electronic transmission, broadcasting, and 
delivery of entertainment media content; podcasting 
services;  webcasting services; video-on-demand trans-
mission services; providing on-line forums for trans-
mission of  messages among computer users; providing 
on-line chat rooms and electronic bulletin boards for 
transmission  of messages among users in the field of 
general interest; providing access to aggregated content 
in the field of  general human interest via the internet, 
cable networks, wireless networks, satellite, or interac-
tive multimedia  networks 

خدمــات االتصــاالت، تحديــدا، ارســال التســجيالت الصوتيــة والصوتيــة 
– الســمعية المتدفقــة عــن طريــق االنترنــت، أو الشــبكات الكبليــة، أو 
الشــبكات الالســلكية، أو االقمــار الصناعيــة، أو شــبكات  الوســائط المتعــددة 
ارســال  االنترنــت؛  عبــر  والفيديــو  الصــوت  بــث  خدمــات  التفاعليــة؛ 
ــي؛  ــث التلفزيون ــات الب ــي؛ خدم ــي المجــال الســمعي – المرئ ــات ف المعلوم
البــث التلفزيونــي عــن طريــق الكابــل؛ البــث  التلفزيونــي عــن طريــق االقمــار 
الصناعيــة؛ خدمــات الوســائط المتحركــة علــى شــكل إرســال وبــث وتوصيــل 
ــي  ــث الصوت ــات الب ــه؛ خدم ــوى وســائط التســلية والترفي ــي لمحت إلكترون
ــا  ــي 3 أو غيره ــغل ام ب ــطة مش ــغيلها  بواس ــن تش ــة يمك ــات صوتي لملف
ــى  ــم عل ــر العال ــجيالت عب ــداث أو التس ــث االح ــات ب ــغالت؛ خدم ــن المش م
ــى  ــات عل ــب؛ منتدي ــب الطل ــو حس ــال الفيدي ــات ارس ــب؛ خدم ــع الوي مواق
اإلنترنــت لنقــل  الرســائل بيــن مســتخدمي الحاســوب؛ توفيــر غــرف دردشــة 
آنيــة ولوحــات مجــالت الكترونيــة إلرســال الرســائل بيــن المســتخدمين فــي 
ــي  ــع ف ــوى المجم ــى المحت ــول إل ــر الوص ــة؛ توفي ــات العام ــال االهتمام مج
ــل،  مجــال  المصلحــة اإلنســانية العامــة مــن خــالل اإلنترنــت، شــبكات الكاب
الشــبكات الالســلكية، األقمــار الصناعيــة، أو الشــبكات متعــددة الوســائط 

ــة  التفاعلي

discovery اشتراطات خاصة: مشروطة بعدم حماية
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Date :06/10/2020 التاريخ : 2020/10/06

Trademark No.:38988 العالمة التجارية رقم :  38988

Class: 41 في الصنف :   41

Applicant Name: Discovery Communications, LLC  بإسم :  ديسكافاري كوميونيكيشنز, ال ال سي
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Applicant Address :One Discovery Place, Silver 
Spring, Maryland 20910, U.S.A.  

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

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Entertainment and educational services, namely, ongo-
ing multimedia programs in the field of general interest, 
 distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media; providing ongoing television 
 programs in the field of general human interest; pro-
viding over the top (OTT) entertainment programming 
in  the field of general human interest; production of 
television programs; production of multimedia pro-
grams;  providing entertainment information regarding 
ongoing television programs via a global computer net-
work;  entertainment services in the nature of providing 
entertainment and educational programs and content, 
 namely, television programs, clips, graphics and infor-
mation relating to television programs in the field of 
 general human interest via the internet, electronic com-
munications networks, computer networks and wireless 
 communications networks 

المتعــددة  الوســائط  برامــج  تحديــًدا،  وتعليميــة،  ترفيهيــة  خدمــات 
ــق منصــات  ــن طري ــة ع ــة، الموزع ــات العام ــي مجــال االهتمام المســتمرة ف
برامــج  توفيــر  االرســال؛  وســائط  مــن  متعــددة  أشــكال  عبــر  متنوعــة 
ــة  ــر برمجــة ترفيهي ــام؛ توفي ــام ع ــي مجــال ذي اهتم ــة ف ــة حالي  تلفزيوني
حســب الطلــب )او تــي تــي( فــي مجــال ذي اهتمــام عــام؛ إنتــاج برامــج 
ــة  ــات ترفيهي ــر معلوم ــددة؛ توفي ــائط متع ــج وس ــاج برام ــة؛ إنت تلفزيوني
فيمــا  يتعلــق بالبرامــج التلفزيونيــة الحاليــة عبــر شــبكة حاســوبية عالميــة؛ 
البرامــج والمحتــوى الترفيهــي  خدمــات ترفيهيــة ذات طبيعــة توفيــر 
الفيديــو،  ومقاطــع  التليفزيونيــة،  البرامــج  وتحديــًدا،  والتعليمــي، 
والرســومات  والمعلومــات ذات الصلــة بالبرامــج التلفزيونيــة فــي مجــال ذي 
اهتمــام عــام، عبــر اإلنترنــت، وشــبكات االتصــاالت اإللكترونيــة، والشــبكات 

الحاســوبية، وشــبكات االتصــاالت الالســلكية 

discovery اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية
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Date :06/10/2020 التاريخ : 2020/10/06

Trademark No.:38989 العالمة التجارية رقم :  38989

Class: 9 في الصنف :   9

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

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

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

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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Digital media, namely, downloadable prerecorded vid-
eo clips, prerecorded audio clips, text and graphics held 
in  electronic personal computers and handheld wireless 
devices,

ا، مقاطــع صوتيــة 
ً
وســائط رقميــة، وتحديــًدا، مقاطــع فيديــو مســجلة مســبق

ا، نصــوص ورســومات قابلــة للتنزيــل محفوظــة فــي أجهــزة 
ً
مســجلة مســبق

حاســوب شــخصية إلكترونيــة وأجهــزة الســلكية محمولــة  باليــد، حيــث 
يشــتمل جميــع مــا ســبق علــى موضوعــات ذات اهتمــام عــام لأشــخاص؛ 
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all featuring subjects of general human interest;  down-
loadable audio, video and audiovisual content provided 
via computer and communications networks  featuring 
TV shows and video recordings all featuring subjects of 
general human interest; computer software  for stream-
ing audio-visual media content via the Internet and to 
mobile digital electronic devices; computer  software 
for use in streaming audio-visual content; computer 
software for controlling the operation of audio  and vid-
eo devices and for viewing, searching and/or playing 
audio, video, television, movies, other digital  images, 
and other multimedia content; computer software for 
use in processing, transmitting, receiving,  organizing, 
manipulating, playing, reviewing, reproducing and 
streaming audio, video and multimedia content  includ-
ing text, data, image, audio, video and audiovisual files; 
DVDs 

ــوب  ــر الحاس ــده عب ــم تزوي ــري يت ــمعي بص ــو وس ــي وفيدي ــوى صوت محت
وشــبكات االتصــاالت يشــتمل علــى عــروض  تلفزيونيــة وتســجيالت فيديــو، 
حيــث يشــتمل كل مــا ســبق علــى موضوعــات ذات اهتمــام عــام لأشــخاص؛ 
برمجيــات حاســوب لتدفــق محتــوى الوســائط الســمعية والبصريــة من خالل 
ــوب  ــات حاس ــة؛ برمجي ــة المتحرك ــة الرقمي ــزة اإللكتروني ــت  واألجه اإلنترن
لإلســتخدام فــي تدفــق محتــوى الوســائط الســمعية والبصريــة؛ برمجيــات 
ــتعراض  ــو الس ــوت والفيدي ــزة الص ــغيل أجه ــي تش ــم ف ــوبية للتحك حاس
وبحــث  و/أو تشــغيل الصــوت والفيديــو والتلفزيــون واألفــالم وصــور رقميــة 
أخــرى، وغيــر ذلــك مــن محتــوى الوســائط المتعــددة؛ برمجيــات حاســوبية 
لالســتخدام فــي معالجــة وإرســال واســتقبال وتنظيــم ومعالجــة  وتشــغيل 
واســتعراض ونســخ والتشــغيل عبــر اإلنترنــت للصــوت والفيديــو ومحتــوى 
ــات والصــور  ــك ملفــات النصــوص والبيان الوســائط المتعــددة بمــا فــي ذل

والصــوت والفيديــو والمحتــوى الســمعي البصــري؛  أقــراص دي فــي دي 
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Date :06/10/2020 التاريخ : 2020/10/06

Trademark No.:38990 العالمة التجارية رقم :  38990

Class: 38 في الصنف :   38

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

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

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

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   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Communications services, namely, transmitting 
streamed sound and audio-visual recordings via the 
internet,  cable networks, wireless networks, satellite, 
or interactive multimedia networks; audio and video 
broadcasting  services over the internet; transmission of 
information in the audio-visual field; television broad-
casting  services; cable television broadcasting; satellite 
television broadcasting; mobile media services in the 
nature of  electronic transmission, broadcasting, and 
delivery of entertainment media content; podcasting 
services;  webcasting services;

خدمــات االتصــاالت، تحديــدا، ارســال التســجيالت الصوتيــة والصوتيــة 
– الســمعية المتدفقــة عــن طريــق االنترنــت، أو الشــبكات الكبليــة، أو 
الشــبكات الالســلكية، أو االقمــار الصناعيــة، أو شــبكات  الوســائط المتعــددة 
ارســال  االنترنــت؛  عبــر  والفيديــو  الصــوت  بــث  خدمــات  التفاعليــة؛ 
ــي؛  ــث التلفزيون ــات الب ــي؛ خدم ــي المجــال الســمعي – المرئ ــات ف المعلوم
البــث التلفزيونــي عــن طريــق الكابــل؛ البــث  التلفزيونــي عــن طريــق االقمــار 
الصناعيــة؛ خدمــات الوســائط المتحركــة علــى شــكل إرســال وبــث وتوصيــل 
ــي  ــث الصوت ــات الب ــه؛ خدم ــوى وســائط التســلية والترفي ــي لمحت إلكترون
ــا  ــي 3 أو غيره ــغل ام ب ــطة مش ــغيلها  بواس ــن تش ــة يمك ــات صوتي لملف

ــغالت؛ ــن المش م
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video-on-demand transmission services; providing on-
line forums for transmission of  messages among com-
puter users; providing on-line chat rooms and electron-
ic bulletin boards for transmission  of messages among 
users in the field of general interest; providing access to 
aggregated content in the field of  general human inter-
est via the internet, cable networks, wireless networks, 
satellite, or interactive multimedia  networks 

خدمــات بــث االحــداث أو التســجيالت عبــر العالــم علــى مواقــع الويــب؛ 
اإلنترنــت  علــى  منتديــات  الطلــب؛  حســب  الفيديــو  ارســال  خدمــات 
ــة  ــة آني ــرف دردش ــر غ ــوب؛ توفي ــتخدمي الحاس ــن مس ــائل بي ــل  الرس لنق
ولوحــات مجــالت الكترونيــة إلرســال الرســائل بيــن المســتخدمين فــي 
ــي  ــع ف ــوى المجم ــى المحت ــول إل ــر الوص ــة؛ توفي ــات العام ــال االهتمام مج
ــل،  مجــال  المصلحــة اإلنســانية العامــة مــن خــالل اإلنترنــت، شــبكات الكاب
الشــبكات الالســلكية، األقمــار الصناعيــة، أو الشــبكات متعــددة الوســائط 

التفاعليــة 
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Date :06/10/2020 التاريخ : 2020/10/06

Trademark No.:38991 العالمة التجارية رقم :  38991

Class: 41 في الصنف :   41

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

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

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

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   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Entertainment and educational services, namely, ongo-
ing multimedia programs in the field of general interest, 
 distributed via various platforms across multiple forms 
of transmission media; providing ongoing television 
 programs in the field of general human interest; pro-
viding over the top (OTT) entertainment programming 
in  the field of general human interest; production of 
television programs; production of multimedia pro-
grams;  providing entertainment information regarding 
ongoing television programs via a global computer net-
work;  entertainment services in the nature of providing 
entertainment and educational programs and content, 
 namely, television programs, clips, graphics and infor-
mation relating to television programs in the field of 
 general human interest via the internet, electronic com-
munications networks, computer networks and wireless 
 communications networks 

المتعــددة  الوســائط  برامــج  تحديــًدا،  وتعليميــة،  ترفيهيــة  خدمــات 
ــق منصــات  ــن طري ــة ع ــة، الموزع ــات العام ــي مجــال االهتمام المســتمرة ف
برامــج  توفيــر  االرســال؛  وســائط  مــن  متعــددة  أشــكال  عبــر  متنوعــة 
ــة  ــر برمجــة ترفيهي ــام؛ توفي ــام ع ــي مجــال ذي اهتم ــة ف ــة حالي  تلفزيوني
حســب الطلــب )او تــي تــي( فــي مجــال ذي اهتمــام عــام؛ إنتــاج برامــج 
ــة  ــات ترفيهي ــر معلوم ــددة؛ توفي ــائط متع ــج وس ــاج برام ــة؛ إنت تلفزيوني
فيمــا  يتعلــق بالبرامــج التلفزيونيــة الحاليــة عبــر شــبكة حاســوبية عالميــة؛ 
البرامــج والمحتــوى الترفيهــي  خدمــات ترفيهيــة ذات طبيعــة توفيــر 
الفيديــو،  ومقاطــع  التليفزيونيــة،  البرامــج  وتحديــًدا،  والتعليمــي، 
والرســومات  والمعلومــات ذات الصلــة بالبرامــج التلفزيونيــة فــي مجــال ذي 
اهتمــام عــام، عبــر اإلنترنــت، وشــبكات االتصــاالت اإللكترونيــة، والشــبكات 

الحاســوبية، وشــبكات االتصــاالت الالســلكية 
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( 334 )

 

Date :07/10/2020 التاريخ : 2020/10/07

Trademark No.:39001 العالمة التجارية رقم :  39001

Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Al-Rawi Foodstuff Company  بإسم :  شركة الراوي للمواد الغذائية

Applicant Address :Nablus / Beit Furik / Industrial Area 
Mobile: 0568066664 albasha.tahina.com@gmail.com 
Phone: 092501203

العنــوان :  نابلــس /بيــت فوريــك / المنطقــة الصناعيــة   جــوال 
هاتــف   albasha.tahina.com@gmail.com    0568066664:

  092501203:

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tahina, sesame oil, olive oil, corn oil, palm 
oil, dates, potato chips, chickpeas, margarine, 
fruit jam. 

الطحينــة ، زيــت السمســم ، زيــت الزيتــون ـ، زيــت الــذره ،زيــت 
ــي ،  ــمن النبات ــص ، الس ــا ، الحم ــق البطاط ــور ـ رقائ ــل ، التم النخي

ــه .  ــى الفواك مرب

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

( 335 )

 

Date :07/10/2020 التاريخ : 2020/10/07

Trademark No.:39002 العالمة التجارية رقم :  39002

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: Al-Rawi Foodstuff Company  بإسم :  شركة الراوي للمواد الغذائية
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Applicant Address :Nablus / Beit Furik / Industrial Area 
Mobile: 0568066664 albasha.tahina.com@gmail.com 
Phone: 092501203

العنــوان :  نابلــس /بيــت فوريــك / المنطقــة الصناعيــة   جــوال 
 albasha.tahina.com@gmail.com     0568066664:

هاتف :092501203  

Applicant for Correspondence:  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Biscuits .Cake paste , Candy for food. Chocolate , 
Coffee . Confectionery.Halvah. Honey, Pasty, Rice. 
Sugar*Sweetmeats [candy]. 

ــالكل ـ، شــوكالته قهــوة ,  ــة الكعــك ، ســكاكر ل بســكويت ، عجين
حلويــات ، توابــل ســلطة،حالوة طحينيــة ،عســل نحــل ، معجنــات ، 

ارز ، ســكر ، حلويــات ســكرية 

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

( 336 )

 

Date :07/10/2020 التاريخ : 2020/10/07

Trademark No.:39004 العالمة التجارية رقم :  39004

Class: 43 في الصنف :   43

Applicant Name: Fareed Zamano  Restaurants 
Company 

بإسم :  شركة مطاعم فريد زمانه 

Applicant Address :Nablus - Rafidia - Al Atirah Building 
- Next to Domino›s Pizza - Mobile: 0599044470 Email 
rami_hw@hotmail.com.
                  

العنــوان :  نابلــس - رفيديــا - عمــارة األتيــرة - بجانــب دومينــوز 
بيتــزا _جــوال : 0599044470 

 rami_hw@hotmail.com  ايميل 

Applicant for Correspondence:  //  :  عنوان التبليغ

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cafés, Cafeterias, Restaurants , _Catering(Food and 
drink) ,  Sekf -service Restaurants ,  Snack-bars 

المقاهــي_، الكافتيريــات ، المطاعــم ، مطاعــم تقديــم الوجبــات 
الخفيفــة، ،__ التمويــن بالطعــام والشــراب 

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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( 337 )

 

Date :08/10/2020 التاريخ : 2020/10/08

Trademark No.:39011 العالمة التجارية رقم :  39011

Class: 3 في الصنف :   3

Applicant Name: SONAX GmbH  بإسم :  سوناكس جي ام بي اتش

Applicant Address :Munchener Str. 75, 86633 Neuburg/
Donau - Germany

العنــوان :  مونشــينير اس تــي ار. 75، 86633 نويبورغ/دونــاو - 
ــا   الماني

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   

فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cleaning, polishing, scouring and abrasive prepara-
tions; bleaching preparations and other substances 
for  laundry use; soaps; car polishing agents; prepara-
tions for preserving vehicle surfaces; preparations for 
cleaning  and polishing the plastic parts of vehicle ex-
terieurs; wax for lacquers (polishing wax); shampoos; 
automobile  cleaners; scouring solutions; disinfectant 
soap; colour-removing preparations; degreasers other 
than for use in  manufacturing processes; stain remov-
ers; shining preparations (polish); lacquer-removing 
preparations; creams  for leather; leather preservatives 
(polishes); carbides of metal (abrasives); cloths impreg-
nated with a detergent  for cleaning; oils for cleaning 
purposes; polishing creams; polishing paper; polishing 
stones; polishing wax; dry- cleaning preparations; rust 
removing preparations; sandpaper; abrasive paper; em-
ery; emery cloth; emery  paper; sandcloth; turpentine, 
for degreasing; oil of turpentine for degreasing 

مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي وقشــط؛ مســتحضرات تبييــض 
ــون؛  ــس؛ صاب ــي المالب ــيل وك ــي غس ــتعمل ف ــرى تس ــواد أخ ــة وم األقمش
ادوات تلميــع الســيارات؛ مســتحضرات للحفــاظ علــى أســطح  المركبــات؛ 
مســتحضرات لتنظيــف وتلميــع األجــزاء البالســتيكية الخارجيــة للمركبــات؛ 
شــمع الكيــه )شــمع صقــل(؛ شــامبو؛ منظفــات ســيارات؛ محاليــل جلــي؛ 
بخــالف  دهــون  االلــوان؛  مزيــالت  ازالــة  مســتحضرات  مطهــر؛  صابــون 
المســتخدمة فــي العمليــات التصنيعيــة؛ مزيــالت البقــع؛ مســتحضرات 
ــوغ؛  ــد المدب ــه؛ كريمــات للجل ــة الالكي ــع ]ملمعــات[؛ مســتحضرات إزال تلمي
مــواد حافظــة للجلــد المدبــوغ   ]ملمعــات[؛ كربيــدات المعــادن )مــواد ســحج 
ــراض  ــوت الغ ــف؛ زي ــرض التنظي ــف لغ ــربة بمنظ ــة مش ــنفرة[(؛ أقمش ]س
التنظيــف؛ كريمــات صقــل؛ ورق صقــل؛ حجــارة صقــل؛ شــمع صقــل؛ 
ــحج  ــة الصــدأ؛ ورق س ــتحضرات ازال ــاف؛ مس ــتحضرات  التنظيــف الج مس
)للســنفرة(؛ ورق ســحج )ســنفرة(؛ مســحوق ســحج )ســنفرة(؛ قمــاش ســحج 
ــة  ــن إلزال ــنفرة(؛  تربنتي ــحج )س ــاش س ــنفرة(؛ قم ــحج )س ــنفرة(؛ ورق س )س

ــون  ــة الده ــن إلزال ــت التربنتي ــون؛ زي الده

( 338 )

 

Date :08/10/2020 التاريخ : 2020/10/08

Trademark No.:39012 العالمة التجارية رقم :  39012
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Class: 29 في الصنف :   29

Applicant Name: Baseeta company for trade import 
and export

بإسم :  شركة بسيطة للتجارة و االستيراد والتصدير

Applicant Address :om althahab /dahria//hebron       العنوان :  ام الذهب الظاهرية الخليل

Applicant for Correspondence:  om althahab /dahria//
hebron

عنوان التبليغ  : ام الذهب الظاهرية الخليل

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
ــي     ــالم    جيل ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف ــروات محفوظ ــه وخض فواك
ــب ومنتجــات  ــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحلي ــات وفواك ومربي

ــأكل. ــة ل ــون الصالح ــوت والده ــب، الزي الحلي

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

( 339 )

 

Date :08/10/2020 التاريخ : 2020/10/08 

Trademark No.:39013 العالمة التجارية رقم :  39013

Class: 35 في الصنف :   35

Applicant Name: Baseeta company for trade import 
and export

بإسم :  شركة بسيطة للتجارة و االستيراد والتصدير

Applicant Address :om althahab /dahria//hebron       العنوان :  ام الذهب الظاهرية الخليل

Applicant for Correspondence:  om althahab /dahria//
hebron

عنوان التبليغ  : ام الذهب الظاهرية الخليل
فلسطين

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

company stamp ,advertising ختم الشركة،خدماتالدعاية للشركة،لصق االعالنات

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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( 340 )

 

Date :11/10/2020 التاريخ : 2020/10/11

Trademark No.:39017 العالمة التجارية رقم :  39017

Class: 30 في الصنف :   30

Applicant Name: MR. Bilal Mohammad AL Hamwi  بإسم :  السيد بالل محمد الحموي

Applicant Address :Building No 5668, Al Hai 
Alshamali, 40th Street, Madamet Al Sham, Reef 
Damascus, Syria

العنــوان :  عقــار رقــم 5668، الحــي الشــمالي، شــارع االربعيــن، 
معضميــة الشــام، ريــف دمشــق، ســوريا  

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

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

Goods/Services: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

All kinds of coffee, cold coffee, iced coffee, liquid cof-
fee, coffee substitutes; coffee with tea-based beverag-
es; tea-based beverages; cocoa; cocoa-based beverages; 
sugar; rice; artificial coffee; mateh; flour; bread; cake; 
pies and pastry; confectionery; yeast and baking pow-
der; Halvah; edible ices; ice; ice cream; honey, treacle; 
salt; mustard; pepper; spices; vinegar; sauce; thyme; 
chocolate; chocolate-based beverages; biscuit; candy; 
chewing gum; lollipops; fondants [confectionery] 

جميــع أنــواع القهــوة والقهــوة البــاردة والقهــوة المثلجــة والقهــوة الســائلة 
وبدائــل القهــوة؛ المشــروبات التــي أساســها القهــوة والشــاي؛ المشــروبات 
الــكاكاو؛  التــي أساســها  المشــروبات  الــكاكاو؛  الشــاي؛  التــي أساســها 
الخبــز؛  )الطحيــن(؛  الدقيــق  المتــة؛  القهــوة االصطناعيــة؛  األرز؛  الســكر؛ 
الخبيــز؛  الخميــرة ومســحوق  الحلويــات؛  الفطائــر والمعجنــات؛  الكعــك؛ 
الحــالوة؛ المثلجــات القابلــة لــأكل؛ الثلــج؛ البوظــة؛ العســل، دبــس الســكر؛ 
ــوكوالتة؛  ــر؛ الش ــة؛ الزعت ــل؛ الصلص ــل؛ الخ ــل؛ التواب ــردل؛ الفلف ــح؛ الخ المل
ــة؛  ــكاكر؛ العلك ــكويت؛ الس ــوكوالتة؛ البس ــها الش ــي أساس ــروبات الت المش

ــدان  ــاص؛ الفون ــوم(؛ المص ــة )الحلق الراح

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

( 341 )

 

Date :11/10/2020 التاريخ : 2020/10/11

Trademark No.:39029 العالمة التجارية رقم :  39029

Class: 32 في الصنف :   32

Applicant Name: Al Qastal for Producing Juice & 
Carbonated Soft Drinks 

بإسم :  شركة القسطل النتاج العصائر و المشروبات الغازية 

Applicant Address :Amman - Jordan العنوان :  عمان - األردن  
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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: من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

البيــرة )شــراب الشــعير( والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن 
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــروبات مس ــة، مش ــر الكحولي ــروبات غي المش
وعصائــر الفواكــه، شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمــل المشــروبات 

( 342 )
 

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 ــا ســنتر، ص.ب 768 هات 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 
jerseys, Stuff jackets [clothing], Suits, Sweaters, Tee-
shirts, Trousers.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مالبــس ،مالبــس خارجيــة ،مالبــس للرياضــة البدنيــة ،مالبــس 
جلديــة ،مالبــس مــن جلــد مقلــد ،معاطــف ،معاطــف خفيفــة، 
ــة  ــات( أغطي ــرة ،قبع ــات قصي ــة ،بنطلون ــات ،أحزم ــات ،جاكيت ياق
للــرأس ،)قمصــان صوفيــة ،جرزاية(كنــزات صوفيــة ،)مالبــس 
محبوكــة ،طماقــات( بناطيــل ،)ربطــات عنــق ،معاطــف خارجيــة، 
ــن  ــف م ــة ،معاط ــات مقلنس ــة ،جاكيت ــراويل داخلي ــات ،س بيجام
الفــرو ،جيــوب للمالبــس ،كنــزات صوفيــة ،مالبــس جاهــزة ،بطانــات 
ــرة  ــان قصي ــان ،قمص ــات ،قمص ــس ،)لفاع ــن مالب ــزاء م جاهزة(أج
االكمــام ،أحذيــة ،قمصــان للرياضــة ،جاكيتــات مــن الصــوف، 

ــل.  ــم ،بناطي ــف ك ــان نص ــترات ،قمص ــذالت ،س ب
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( 343 )

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 ــا ســنتر، ص.ب 768 هات 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 [clothing], 
Jackets [clothing],    Belts [clothing], Breeches for wear, 
Caps [headwear], Jerseys [clothing], Jumpers [pull-
overs], Knitwear [clothing], Leggings [trousers], Neck-
ties, 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، 
ــد ،معاطــف ،معاطــف خفيفــة ،ياقــات ،جاكيتــات،  ــد مقل مالبــس مــن جل
ــة،  ــان صوفي ــرأس ،)قمص ــة لل ــات( أغطي ــرة ،قبع ــات قصي ــة ،بنطلون أحزم
ــات  ــل ،)ربط ــات( بناطي ــة ،طماق ــس محبوك ــة ،)مالب ــزات صوفي جرزاية(كن
عنــق ،معاطــف خارجيــة ،بيجامــات ،ســراويل داخليــة ،جاكيتــات مقلنســة، 
ــة ،مالبــس جاهــزة،  ــزات صوفي ــس ،كن معاطــف مــن الفــرو ،جيــوب للمالب
ــرة  ــات ،قمصــان ،قمصــان قصي ــس ،)لفاع ــن مالب ــزاء م ــات جاهزة(أج بطان
االكمــام ،أحذيــة ،قمصــان للرياضــة ،جاكيتــات مــن الصــوف ،بــذالت، 

ــل.  ــم ،بناطي ســترات ،قمصــان نصــف ك

( 344 )

Date :13/05/2020 التاريخ : 2020/05/13

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
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Goods/Services:

Pharmaceuticals and medical preparations and sub-
stances; vaccines; pharmaceutical preparations and 
substances for the prevention and treatment of disor-
ders and diseases in, generated by or acting on the cen-
tral nervous system; pharmaceutical preparations and 
substances acting on the central nervous system; cen-
tral nervous system stimulants; pharmaceutical prepa-
rations and substances for the prevention and treat-
ment of psychiatric and neurological disorders and 
diseases; pharmaceutical preparations and substances 
used for the prevention, management and treatment of 
headaches, migraines, pain, immune and inflammato-
ry 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 disorders and diseases, mood disorders, 
psychosis, anxiety, apathy, epilepsy, Lennox-Gastaut 
syndrome (LGS), sclerosis, porphyria, Huntington’s 
disorder and disease, insomnia, Parkinson’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, melan-
choly, OCD, Tourette’s syndrome, progressive supra-
nuclear palsy (PSP), restlessness, akathisia, fatigue, 
somnolence, nausea, cancer, alcoholism and depen-
dency; preparations, substances, reagents and agents 
for diagnostic and medical purposes.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المســتحضرات والمــواد الدوائيــة والطبيــة؛ اللقاحــات؛ المســتحضرات 
والمــواد الدوائيــة للوقايــة وعــالج االضطرابــات واألمــراض فــي أوالناتجــة 
عــن أو التــي تؤثــر فــي الجهــاز العصبــي المركــزي؛ المســتحضرات 
والمــواد الدوائيــة التــي تؤثــر فــي الجهــاز العصبــي المركــزي؛ منشــطات 
الجهــاز العصبــي المركــزي؛ المســتحضرات والمــواد الدوائيــة للوقايــة 
وعــالج االضطرابــات واألمــراض النفســية والعصبية؛المســتحضرات 
والمــواد الدوائيــة المســتخدمة للوقايــة والســيطرة وعــالج الصــداع، 
ــة؛  ــة وااللتهابي ــراض المناعي ــات واألم ــم ،االضطراب الصــداع النصفــي ،األل
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 واضطــراب هانتينجتــون ،األرق ،مــرض واضطــراب 
باركينســون،الوقوع ،أمــراض واضطرابــات الحركة،خلــل الحركــة ،ضعــف أو 
غيــاب الوظائــف الحركيــة ،الرعــاش ،انفصــام الشــخصية( الشــيزوفرينيا،) 
ــاه  مــرض واضطــراب القطبيــة الثنائيــة ،الهــوس ،اضطــراب نقــص االنتب
ــي للصدمــة النفســية ،الهيــاج،  مــع فــرط النشــاط ،اضطــراب الكــرب التال
ــة  ــري ،متالزم ــواس القه ــراب الوس ــاب ،اضط ــد ،االكتئ ــة ،التوح العدواني
تويــرت ،الشــلل فــوق النــووي التقدمــي ، األرق ،التملمــل ،االعيــاء ،النعــاس، 
الغثيــان ،الســرطان ،إدمــان الكحــول ،االعتمــاد علــى الغيــر؛ المســتحضرات 

والمــواد والكواشــف والعوامــل لأغــراض الطبيــة والتشــخيصية.
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( 345 )

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 

شــركة تكنوفــورم كابرانــو + برونهوفــر المحــدودة    : بإســم 
المســؤولية    

Applicant Address :Friedrichsplatz 
8, 34117 Kassel, GERMANY  
                  

ألمانيــا   كاســيل،   34117  ،8 فريدريشســبالتز    :  العنــوان 
                   

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

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

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; 
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 
installations for liquids; evaporators; fans [air-condi-
tioning]; fans [parts of air-conditioning installations]; 
filters for air conditioning; gas condensers, other than 
parts of machines; desalination plants; desalination ap-
paratus; desalination installations; desalination units; 
water desalination plants; heat accumulators; heat ex-
changers, other than parts of machines; heat exchang-
ers for chemical processing; heating apparatus; heat-
ing apparatus for solid, liquid or gaseous fuels; heating 
boilers; heating installations; heat regenerators; hot air 
apparatus; regulating accessories for water or gas ap-
paratus and pipes; safety accessories for water or gas 
apparatus and pipes; steam boilers, other than parts of 
machines; steam generating installations; water filter-
ing apparatus; water purification installations; water 
purifying apparatus and machines; water supply in-
stallations

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ــف  ــد والتجفي ــو والتبري ــار والطه ــد البخ ــة وتولي ــارة والتدفئ ــزة لالن أجه
والتهويــة وامــداد الميــاه واألغــراض الصحيــة؛ مكيفــات هــواء للمركبــات؛ 
أجهــزة تكييــف الهــواء؛ منشــآت تكييــف الهــواء؛ أجهــزة تبريــد الهــواء؛ 
منشــآت ترشــيح الهــواء؛ أجهــزة ومكنــات تنقيــة الهــواء؛ أجهــزة إعــادة 
ــة؛ أدوات  ــآت التدفئ ــل لمنش ــب ]المراج ــير[ أنابي ــواء؛ مواس ــخين اله تس
ومنشــآت تبريــد؛ منشــآت وآالت التبريــد؛ منشــآت تبريــد للمــاء؛ منشــآت 
تبريــد للســوائل؛ أجهــزة تبخيــر؛ مــراوح[ لتكييــف الهــواء]؛ مــراوح[ أجــزاء 
مــن منشــآت تكييــف الهــواء]؛ مرشــحات( فالتــر )تكييــف الهــواء؛ 
مكثفــات غــاز ،بخــالف أجــزاء اآلالت؛ وحــدات إزالــة الملوحــة؛ أجهــزة إزالــة 
الملوحــة؛ منشــآت إزالــة الملوحــة؛ وحــدات إزالــة الملوحــة؛ وحــدات تحليــة 
ــادالت  ــة ،ليســت أجــزاء آالت؛ مب ــادالت حراري ــة؛ مب ــاه؛ مركمــات حراري المي
حراريــة 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؛ منشــآت إمــداد الميــاه. 
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 21518

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
21518

In class : 9 في الصنف : 9
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED
Address : SPRINGER NATURE HOLDINGS 
LIMITED (whose address is: ALNIJMEH 
BUILDING 3 RAMALLAH ALBALO ALBIREH)
TO:  Macmillan Publishers International Limited
Address : Cromwell Place Hampshire International 
Business Park, Lime Tree Way, Basingstoke, 
Hampshire, RG24 8YJ, England

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : سبرينغر نايتشر هولدينغز ليمتد  

العنــوان : ســبرينغر نايتشــر هولدينغــز ليمتــد )وعنوانــه: البالــوع 
/ البيــرة ، عمــارة النجمــة )3( الطابــق الثانــي (
الى: ماكميالن بابليشارز انترناشيونال ليمتد

العنــوان : كرومويــل بليــس هامبشــاير انترناشــيونال بيزنــس 
بــارك، اليــم تــري واي، باسينغســتوك، هامبشــاير، ار جــي 24 8واي 

جيــه ، انجلتــرا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
02/07/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في:- 2020/07/02  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.
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Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 21599

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
21599

In class : 41 في الصنف : 41
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SPRINGER NATURE HOLDINGS  LIMITED
Address : SPRINGER NATURE HOLDINGS  
LIMITED (whose address is: AL NIJMEH 
BULDING 3 RAMALLH AL BALO AL BIREH)
TO:  Macmillan Publishers International Limited
Address : Cromwell Place Hampshire International 
Business Park, Lime Tree Way, Basingstoke, 
Hampshire, RG24 8YJ, England

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : سبرينغر نايتشر هولدينغز ليمتد  

العنــوان : ســبرينغر نايتشــر هولدينغــز ليمتــد )وعنوانــه: البالــوع 
البيــرة عمــارة النجمــة 3 الطابــق الثانــي(

الى: ماكميالن بابليشارز انترناشيونال ليمتد
العنــوان : كرومويــل بليــس هامبشــاير انترناشــيونال بيزنــس 
بــارك، اليــم تــري واي، باسينغســتوك، هامبشــاير، ار جــي 24 8واي 

جيــه ، انجلتــرا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
02/07/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/07/02  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



223 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 21601

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
21601

In class : 16 في الصنف : 16
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED
Address : SPRINGER NATURE HOLDINGS 
LIMITED (whose address is: AL NIJMEH 
BULDING 3 RAMALLH AL BALO AL BIREH)
TO:  Macmillan Publishers International Limited
Address : Cromwell Place Hampshire International 
Business Park, Lime Tree Way, Basingstoke, 
Hampshire, RG24 8YJ, England

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : سبرينغر نايتشر هولدينغز ليمتد  

العنــوان : ســبرينغر نايتشــر هولدينغــز ليمتــد )وعنوانــه: البالــوع 
البيــرة عمــارة النجمــة 3 الطابــق الثانــي(

الى: ماكميالن بابليشارز انترناشيونال ليمتد
العنــوان : كرومويــل بليــس هامبشــاير انترناشــيونال بيزنــس 
بــارك، اليــم تــري واي، باسينغســتوك، هامبشــاير، ار جــي 24 8واي 

جيــه ، انجلتــرا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
02/07/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/07/02  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون224

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 22646

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
22646

In class : 34 في الصنف : 34
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: John Player & Sons Limited
Address : John Player & Sons Limited (whose 
address is: 21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, 
Dublin 12, Ireland)
TO:  Imperial Tobacco Intellectual Property Limited
Address : 21 Beckett Way, Park West, Nangor Road, 
Dublin 12, Ireland

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : جون بالير & صنز ليمتد  

العنــوان : جــون باليــر & صنــز ليمتــد )وعنوانــه: 21 بيكيــت ويــه, 
بــارك ويســت, نانغــور رود, دبلــن 12, ايرلنــدا(

الى: امبيريال توباكو انتلكتشوال بروبرتي لمتد
العنــوان : 21 بيكيــت واي, بــارك ويســت, نانغــور رود, دوبلــن 12, 

ايرلندا

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
09/10/2018
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2018/10/09  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



225 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 29091

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
29091

In class : 12 في الصنف : 12
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Abed Alkreem Abed Alraheem Dragmeh 
Address : Abed Alkreem Abed Alraheem Dragmeh  
(whose address is: Ramallah Beitonia Blqorb Mn 
Rawdat Alfajr )
TO:  Mohammed Abdullah Ahmed Saleh
Address : Ramallah Beitonia Blqorb Mn Rawdat 
Alfajr 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : عبد الكريم عبد الرحيم ناجي دراغمة  

العنــوان : عبــد الكريــم عبــد الرحيــم ناجــي دراغمــة )وعنوانــه: رام 
اللــه بيتونيــا بالقــرب مــن روضــة الفجــر(

الى: محمد عبد الله احمد صالح
العنوان : رام الله بيتونيا بالقرب من روضة الفجر

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
23/08/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/08/23  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون226

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35378

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35378

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA 
Address : SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA  (whose address is: Nablus-
rafedia-arafa-wdshoon-building-0568555400,                 
, , )
TO:  A.H.Y DIGITAL MARKETING AND TRADE 
LTD
Address : Halahav 6, Holon 5885710, Israel

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية   

الكهربائيــة   لالجهــزة  ســيرفيس  ال  أيــه  شــركة   : العنــوان 
)وعنوانــه: نابلــس - رفيديــا - عمــارة عرفــه ودشــون - تليفــون رقــم 

)  ,  ,  0568555400
الى: ايه.اتش.واي ديجيتال ماركتنج اند تريد ال تي دي

العنوان : هالهاف 6، حولون 5885710، اسرائيل

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
6/9/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/9/6  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



227 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35379

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35379

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA 
Address : SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA  (whose address is: Nablus-
rafedia-arafa-wdshoon-building-0568555400,  
                , , )
TO:  A.H.Y DIGITAL MARKETING AND TRADE 
LTD
Address : Halahav 6, Holon 5885710, Israel

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية   

الكهربائيــة   لالجهــزة  ســيرفيس  ال  أيــه  شــركة   : العنــوان 
)وعنوانــه: نابلــس - رفيديــا - عمــارة عرفــه ودشــون - تليفــون رقــم 

)  ,  ,  0568555400
الى: ايه.اتش.واي ديجيتال ماركتنج اند تريد ال تي دي

العنوان : هالهاف 6، حولون 5885710، اسرائيل

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
6/9/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/9/6  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون228

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35381

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35381

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA 
Address : SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA  (whose address is: Nablus-
rafedia-arafa-wdshoon-building-0568555400,  
                , , )
TO:  A.H.Y DIGITAL MARKETING AND TRADE 
LTD
Address : Halahav 6, Holon 5885710, Israel

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية   

الكهربائيــة   لالجهــزة  ســيرفيس  ال  أيــه  شــركة   : العنــوان 
)وعنوانــه: نابلــس - رفيديــا - عمــارة عرفــه ودشــون - تليفــون رقــم 

)  ,  ,  0568555400
الى: ايه.اتش.واي ديجيتال ماركتنج اند تريد ال تي دي

العنوان : هالهاف 6، حولون 5885710، اسرائيل

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
6/9/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/9/6  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



229 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35382

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35382

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA 
Address : SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA  (whose address is: Nablus-
rafedia-arafa-wdshoon-building-0568555400,  
                , , )
TO:  A.H.Y DIGITAL MARKETING AND TRADE 
LTD
Address : Halahav 6, Holon 5885710, Israel

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية   

الكهربائيــة   لالجهــزة  ســيرفيس  ال  أيــه  شــركة   : العنــوان 
)وعنوانــه: نابلــس - رفيديــا - عمــارة عرفــه ودشــون - تليفــون رقــم 

)  ,  ,  0568555400
الى: ايه.اتش.واي ديجيتال ماركتنج اند تريد ال تي دي

العنوان : هالهاف 6، حولون 5885710، اسرائيل

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
6/9/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/9/6  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون230

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35385

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35385

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA 
Address : SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA  (whose address is: Nablus-
rafedia-arafa-wdshoon-building-0568555400,  
                , , )
TO:  A.H.Y DIGITAL MARKETING AND TRADE 
LTD
Address : Halahav 6, Holon 5885710, Israel

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية   

الكهربائيــة   لالجهــزة  ســيرفيس  ال  أيــه  شــركة   : العنــوان 
)وعنوانــه: نابلــس - رفيديــا - عمــارة عرفــه ودشــون - تليفــون رقــم 

)  ,  ,  0568555400
الى: ايه.اتش.واي ديجيتال ماركتنج اند تريد ال تي دي

العنوان : هالهاف 6، حولون 5885710، اسرائيل

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
6/9/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/9/6  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



231 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35386

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35386

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA 
Address : SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA  (whose address is: Nablus-
rafedia-arafa-wdshoon-building-0568555400,  
                , , )
TO:  A.H.Y DIGITAL MARKETING AND TRADE 
LTD
Address : Halahav 6, Holon 5885710, Israel

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية   

الكهربائيــة   لالجهــزة  ســيرفيس  ال  أيــه  شــركة   : العنــوان 
)وعنوانــه: نابلــس - رفيديــا - عمــارة عرفــه ودشــون - تليفــون رقــم 

)  ,  ,  0568555400
الى: ايه.اتش.واي ديجيتال ماركتنج اند تريد ال تي دي

العنوان : هالهاف 6، حولون 5885710، اسرائيل

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
6/9/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/9/6  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون232

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35387

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35387

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA 
Address : SHAREKAT A.L SERVICE LALAJHEZA 
ALKAHROBAYA  (whose address is: Nablus-
rafedia-arafa-wdshoon-building-0568555400,  
                , , )
TO:  A.H.Y DIGITAL MARKETING AND TRADE 
LTD
Address : Halahav 6, Holon 5885710, Israel

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : شركة أيه ال سيرفيس لالجهزة الكهربائية   

الكهربائيــة   لالجهــزة  ســيرفيس  ال  أيــه  شــركة   : العنــوان 
)وعنوانــه: نابلــس - رفيديــا - عمــارة عرفــه ودشــون - تليفــون رقــم 

)  ,  ,  0568555400
الى: ايه.اتش.واي ديجيتال ماركتنج اند تريد ال تي دي

العنوان : هالهاف 6، حولون 5885710، اسرائيل

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
6/9/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/9/6  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



233 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35430

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35430

In class : 43 في الصنف : 43
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: HASAN MAHMOUD HASAN ZAGHAL
Address : HASAN MAHMOUD HASAN ZAGHAL 
(whose address is: NABLUS -DAER SHARAF - 
HAWAL 0599550707, , , )
TO:  Mowafak Hassan Mahmoud Zaghloul
Address : NABLUS -DAER SHARAF - HAWAL 
0599550707

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : حسن محمود حسن زغلول   

العنــوان : حســن محمــود حســن زغلــول  )وعنوانــه: نابلــس - ديــر 
شــرف - جــوال  0599550707, , (

الى: موفق حسن محمود زغلول
العنوان : نابلس - دير شرف - جوال  0599550707

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
10/09/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/09/10  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون234

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35778

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35778

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: FERRERO INTERNATIONAL S.A.  
Address : FERRERO INTERNATIONAL S.A.   
(whose address is: Findel Business Center, Complexe 
B Rue de Treves, L-2632 FINDEL, Luxembourg ,  
                , , )
TO:  SOREMARTEC S.A.  
Address :  16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : فيريرو انترناشونال اس.ايه.    

فينــدل  )وعنوانــه:  اس.ايــه.    انترناشــونال  فيريــرو   : العنــوان 
رو دي تريفيــس, ال2632-  بــي  بيزنيــس ســنتر, كومبليكــس 

)  ,  , فينــدل, لوكســمبورغ 
الى: سوريمارتيك اس.ايه. 

ســينينغيربيرغ،  ال2633-  تريفيــس،  دي  روت   ،16  : العنــوان 
لوكســيمبورغ                  

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/12/31  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



235 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35779

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35779

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: FERRERO INTERNATIONAL S.A.  
Address : FERRERO INTERNATIONAL S.A.   
(whose address is: Findel Business Center, Complexe 
B Rue de Treves, L-2632 FINDEL, Luxembourg ,  
                , , )
TO:  SOREMARTEC S.A.  
Address :  16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : فيريرو انترناشونال اس.ايه.    

فينــدل  )وعنوانــه:  اس.ايــه.    انترناشــونال  فيريــرو   : العنــوان 
رو دي تريفيــس, ال2632-  بــي  بيزنيــس ســنتر, كومبليكــس 

)  ,  , فينــدل, لوكســمبورغ 
الى: سوريمارتيك اس.ايه. 

ســينينغيربيرغ،  ال2633-  تريفيــس،  دي  روت   ،16  : العنــوان 
لوكســيمبورغ                  

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/12/31  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون236

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35780

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35780

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: FERRERO INTERNATIONAL S.A.  
Address : FERRERO INTERNATIONAL S.A.   
(whose address is: Findel Business Center, Complexe 
B Rue de Treves, L-2632 FINDEL, Luxembourg ,  
                , , )
TO:  SOREMARTEC S.A.  
Address :  16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : فيريرو انترناشونال اس.ايه.    

فينــدل  )وعنوانــه:  اس.ايــه.    انترناشــونال  فيريــرو   : العنــوان 
رو دي تريفيــس, ال2632-  بــي  بيزنيــس ســنتر, كومبليكــس 

)  ,  , فينــدل, لوكســمبورغ 
الى: سوريمارتيك اس.ايه. 

ســينينغيربيرغ،  ال2633-  تريفيــس،  دي  روت   ،16  : العنــوان 
لوكســيمبورغ                  

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/12/31  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



237 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 35781

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
35781

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: FERRERO INTERNATIONAL S.A.  
Address : FERRERO INTERNATIONAL S.A.   
(whose address is: Findel Business Center, Complexe 
B Rue de Treves, L-2632 FINDEL, Luxembourg ,  
                , , )
TO:  SOREMARTEC S.A.  
Address :  16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
من : فيريرو انترناشونال اس.ايه.    

فينــدل  )وعنوانــه:  اس.ايــه.    انترناشــونال  فيريــرو   : العنــوان 
رو دي تريفيــس, ال2632-  بــي  بيزنيــس ســنتر, كومبليكــس 

)  ,  , فينــدل, لوكســمبورغ 
الى: سوريمارتيك اس.ايه. 

ســينينغيربيرغ،  ال2633-  تريفيــس،  دي  روت   ،16  : العنــوان 
لوكســيمبورغ                  

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
31/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2019/12/31  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون238

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 36802

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
36802

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Biogena Group Invest Co KB
Address : Biogena Group Invest Co KB (whose 
address is: Strubergasse 24, A-5020 Salzburg, 
Austria/ EUROPE,                 )
TO:  Biogena GmbH & Co KG
Address : Strubergasse 24, A-5020 Salzburg, Austria/ 
EUROPE                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
ــد كــو كيــه  ــي اتــش ان ــا جــروب انفيســت جــي ام ب مــن : بيوجين

جــي  
ــو  ــد ك ــش ان ــي ات ــا جــروب انفيســت جــي ام ب ــوان : بيوجين العن
كيــه جــي )وعنوانــه: ستروبيرجاســيه 24، ايــه - 5020 ســالزبورغ 

ــا( - النمســا / اوروب
الى: بيوجينا جي ام بي اتش اند كو كيه جي

ــا  ــالزبورغ - النمس ــه - 5020 س ــيه 24، اي ــوان : ستروبيرجاس العن
ــا                  / اوروب

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
19/05/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/05/19  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



239 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

Notification of
Trademark Assignment

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

By virtue of section 23 of Trademarks Law No. (33) 
of 1952 and its amendments, I hereby declare that the 
owner of the following trademarks No: 36803

اســتنادا الــى المــادة 23 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــة  ــات التجاري ــك العالم ــأن مال ــن ب ــه ، أعل ــنة 1952 وتعديالت لس

ذوات األرقــام التاليــة:-
36803

In class :  : في الصنف
Have been assigned together with the Fame of the 
business connected therewith, 
From: Biogena Group Invest Co KB
Address : Biogena Group Invest Co KB (whose 
address is: Strubergasse 24, A-5020 Salzburg, 
Austria/ EUROPE,                 )
TO:  Biogena GmbH & Co KG
Address : Strubergasse 24, A-5020 Salzburg, Austria/ 
EUROPE                 

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها، 
ــد كــو كيــه  ــي اتــش ان ــا جــروب انفيســت جــي ام ب مــن : بيوجين

جــي  
ــو  ــد ك ــش ان ــي ات ــا جــروب انفيســت جــي ام ب ــوان : بيوجين العن
كيــه جــي )وعنوانــه: ستروبيرجاســيه 24، ايــه - 5020 ســالزبورغ 

ــا( - النمســا / اوروب
الى: بيوجينا جي ام بي اتش اند كو كيه جي

ــا  ــالزبورغ - النمس ــه - 5020 س ــيه 24، اي ــوان : ستروبيرجاس العن
ــا                  / اوروب

As from the date of the Deed of Assignment of:- 
19/05/2020
The Name & Address of the Assignee As shown 
above have duly re  corded in the Trademarks› 
Register.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
 في:- 2020/05/19  

وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل 
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون240 تغيير عنوان مالك عالمة تجارية

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 6987

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
6987

In class : 12 في الصنف : 12

Has changed his addres
From:COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN
23, Place des Carmes-Dechaux, 63000 Clermont-
Ferrand, France

TO:COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELIN
Route Louis-Braille 10,CH-1763 Granges Paccot, 
Switzerland

قد غير عنوانه 
من : كومباجني جينيرالي ديز ايتابليسمنتس ميشيلين

 - كليرمونــت   63000 كارميس-ديشــاوكس،  ديــس  بليــس   23
فيررانــد ، فرنســا 

الى:كومباجني جينيرالي ديز ايتابليسمنتس ميشيلين
10، ســي إتــش1763- غرانغــز باكــوت،   روت لويــس- برايلــي 

سويســرا.

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7289

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7289

In class : 30 في الصنف : 30

Has changed his addres
From:LANGNESE HONIG GmbH & Co. KG

TO:LANGNESE HONIG GmbH & Co. KG
Hammoorer Weg 25, 22941 Bargteheide, Germany

قد غير عنوانه 
من : النغنيز هونينغ جي ام بي أتش أند كو. كيه جي

 
الى:النغنيز هونينغ جي ام بي أتش أند كو. كيه جي

هامورار فيج 25، 22941 بارجتهايد، المانيا
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7302

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7302

In class : 30 في الصنف : 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Schweiz Holding GmbH

TO:Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

 
الى:كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

كوليرشتراسيه  4، 6300 زوغ، سويسرا

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7488

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7488

In class : 30 في الصنف : 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH 

TO:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH 
Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

 
الى:كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

كوليرشتراسيه  4، 6300 زوغ، سويسرا
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7582

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7582

In class : 30 في الصنف : 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH 

TO:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH 
Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

 
الى:كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

كوليرشتراسيه  4، 6300 زوغ، سويسرا

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7583

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7583

In class : 30 في الصنف : 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH 

TO:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH 
Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

 
الى:كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

كوليرشتراسيه  4، 6300 زوغ، سويسرا
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7684

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7684

In class : 30 في الصنف : 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH

TO:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

 
الى:كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

كوليرشتراسيه  4، 6300 زوغ، سويسرا

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7967

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7967

In class : 30 في الصنف : 30

Has changed his addres
From:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH 

TO:Kraft Foods Swchweiz Holding GmbH 
Chollerstrasse 4, 6300 Zug, Switzerland

قد غير عنوانه 
من : كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

 
الى:كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام بي اتش

كوليرشتراسيه  4، 6300 زوغ، سويسرا
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 9831

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
9831

In class : 24 في الصنف : 24

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
23/25, rue de Provence, 75009 Paris - FRANCE

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

25/23، رو دي بروفينس 75009 باريس، فرنسا

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 9831

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
9831

In class : 24 في الصنف : 24

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France 

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 9832

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
9832

In class : 24 في الصنف : 24

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
23/25, rue de Provence, 75009 Paris – FRANCE

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

25/23، رو دي بروفينس 75009 باريس، فرنسا

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 9832

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
9832

In class : 24 في الصنف : 24

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France 

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 18619

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
18619

In class : 9 في الصنف : 9

Has changed his addres
From:Gianni Versace S.R.L. 

TO:Gianni Versace S.R.L. 
Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano, Italy 

قد غير عنوانه 
من : جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                              

 
الى:جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                              

إيطاليــا ميالنــو،   20124  ،4 إينــودي  لويجــي   بيــازا 

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23304

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
23304

In class : 5 في الصنف : 5

Has changed his addres
From:NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA

TO:NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA
1 -1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-Ku Tokyo Japan 
100-0005

قد غير عنوانه 
من : نيبون كاواكو كابوشيكي كايشا

 
الى:نيبون كاواكو كابوشيكي كايشا

1 1-، مارونوتشي -2تشومي، تشيودا - كو، طوكيو
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23305

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
23305

In class : 5 في الصنف : 5

Has changed his addres
From:NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA

TO:NIPPON KAYAKU KABUSHIKI KAISHA
1 -1, Marunouchi 2-chome Chiyoda-Ku Tokyo Japan 
100-0005

قد غير عنوانه 
من : نيبون كاواكو كابوشيكي كايشا

 
الى:نيبون كاواكو كابوشيكي كايشا

1 1-، مارونوتشي -2تشومي، تشيودا - كو، طوكيو

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 30905

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
30905

In class : 5 في الصنف : 5

Has changed his addres
From:PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
2. ORGANIZE SANAYI BOLGESI BATI 4 NOLU 
CADDE NO:2 BASPINAR GAZIANTEP TURKEY 
and 2. Organize Sanayi Bolgesi 83227 Nolu Cadde 
No:15 Sehitkamil Gaziantep Turkey

TO:PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
2. Organize Sanayi Bolgesi 83227 Nolu Cadde No:15 
Sehitkamil Gaziantep Turkey

قد غير عنوانه 
مــن : بريــدو ســاجليك اورونليــري ســانايي فــي تيجاريــت انونيــم 

شــيركيتي
2. اورجانيــزى ســانايى بولجيســي باتــي 4 نولــو جــاددى نــو:2 
باســبينار غازيعنتــاب تركيــا و 2. اورجانيــزى ســانايى بولجيســي 

ــا  ــاب تركي ــازي عنت ــو:15 شــهيد غ ــاددي ن ــو ج 83227 نول
ــم  ــت انوني ــي تيجاري ــانايي ف ــري س ــدو ســاجليك اورونلي الى:بري

ــيركيتي ش
ــو:15  ــاددي ن ــو ج ــي 83227 نول ــانايى بولجيس ــزى س 2. اورجاني

ــا ــاب تركي ــازي عنت شــهيد غ
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 30988

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
30988

In class : 18 في الصنف : 18

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France 

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 30989

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
30989

In class : 25 في الصنف : 25

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France 

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 30990

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
30990

In class : 18 في الصنف : 18

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France 

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 30991

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
30991

In class : 25 في الصنف : 25

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France 

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 30992

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
30992

In class : 18 في الصنف : 18

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France 

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 30993

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
30993

In class : 25 في الصنف : 25

Has changed his addres
From:LACOSTE

TO:LACOSTE
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France 

قد غير عنوانه 
من : الكوست

 
الى:الكوست

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 34644

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
34644

In class : 18 في الصنف : 18

Has changed his addres
From:Gianni Versace S.R.L. 

TO:Gianni Versace S.R.L. 

Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano, Italy

قد غير عنوانه 
جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                          من :  

 
جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                          الى: 

بيازا لويجي إينودي 4، 20124 ميالنو، إيطاليا

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 34645

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
34645

In class : 25 في الصنف : 25

Has changed his addres
From:Gianni Versace S.R.L. 

TO:Gianni Versace S.R.L. 
Piazza Luigi Einaudi 4, 20124 Milano, Italy

قد غير عنوانه 
من : جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                              

 
الى:جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                              

بيازا لويجي إينودي 4، 20124 ميالنو، إيطاليا



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون252

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 35625

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
35625

In class :  : في الصنف

Has changed his addres
From:LACOSTE 
 23/25, rue de Provence 75009 Paris - FRANCE   
                  
TO:LACOSTE 
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France                 

قد غير عنوانه 
من : الكوست 

 25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , ,  
الى:الكوست 

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا                 

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 35626

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
35626

In class :  : في الصنف

Has changed his addres
From:LACOSTE 
 23/25, rue de Provence 75009 Paris - FRANCE   
                    
TO:LACOSTE 
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France                 

قد غير عنوانه 
من : الكوست 

 25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , ,  
الى:الكوست 

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا                 
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 35627

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
35627

In class :  : في الصنف

Has changed his addres
From:LACOSTE 
 23/25, rue de Provence 75009 Paris - FRANCE   

TO:LACOSTE 
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France                 

قد غير عنوانه 
من : الكوست 

 25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , ,  
الى:الكوست 

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا                 

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 35628

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
35628

In class :  : في الصنف

Has changed his addres
From:LACOSTE 
 23/25, rue de Provence 75009 Paris - FRANCE   

TO:LACOSTE 
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France                 

قد غير عنوانه 
من : الكوست 

 25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , ,  
الى:الكوست 

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا                 
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 35630

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
35630

In class :  : في الصنف

Has changed his addres
From:LACOSTE 
 23/25, rue de Provence 75009 Paris - FRANCE   
                    
TO:LACOSTE 
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France                 

قد غير عنوانه 
من : الكوست 

 25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , ,  
الى:الكوست 

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا                 

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 35631

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
35631

In class :  : في الصنف

Has changed his addres
From:LACOSTE 
 23/25, rue de Provence 75009 Paris - FRANCE   

TO:LACOSTE 
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France                 

قد غير عنوانه 
من : الكوست 

 25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , ,  
الى:الكوست 

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا                 
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 35632

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
35632

In class :  : في الصنف

Has changed his addres
From:LACOSTE 
 23/25, rue de Provence 75009 Paris - FRANCE   
                    
TO:LACOSTE 
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France                 

قد غير عنوانه 
من : الكوست 

 25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , ,  
الى:الكوست 

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا                 

Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-

In class :  : في الصنف

Has changed his addres
From:LACOSTE 
 23/25, rue de Provence 75009 Paris - FRANCE   
                    
TO:LACOSTE 
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France                 

قد غير عنوانه 
من : الكوست 

 25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , ,  
الى:الكوست 

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا                 
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Notification of
Trademark Owner′s Address 

Amendments

إعالن
تغيير عنوان مالك العالمة التجارية 

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-

In class :  : في الصنف

Has changed his addres
From:LACOSTE 
 23/25, rue de Provence 75009 Paris - FRANCE   
                    
TO:LACOSTE 
31-37 Boulevard de Montmorency 75016 Paris, 
France                 

قد غير عنوانه 
من : الكوست 

 25/23, رو دي بروفينس 75009 باريس - فرنسا , ,  
الى:الكوست 

31-37 بوليفارد  دي مونتمورينسي 75016 باريس، فرنسا                 
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7289

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7289

In class : 30 في الصنف : 30

Has Changed /or Correction his name

From: LANGNESE HONIG KG
TO: LANGNESE HONIG GmbH & Co. KG
LANGNESE HONIG GmbH & Co. KG

قد غير/ او صحح اسمه

من :  النغنيز هوينغ كاي جي
الى :النغنيز هونينغ جي ام بي أتش أند كو. كيه جي  

النغنيز هونينغ جي ام بي أتش أند كو. كيه جي

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7314

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7314

In class : 18 في الصنف : 18

Has Changed /or Correction his name

From: DIADORA SPORT S.R.L.
TO: DIADORA S.P.A
DIADORA S.P.A

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ديادورا سبورت اس.ار.ال.
الى :ديادورا اس . بي . ا  

ديادورا اس . بي . ا
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7315

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7315

In class : 25 في الصنف : 25

Has Changed /or Correction his name

From: DIADORA SPORT S.R.L.
TO: DIADORA S.P.A
DIADORA S.P.A

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ديادورا سبورت اس.ار.ال.
الى :ديادورا اس . بي . ا  

ديادورا اس . بي . ا

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 7316

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
7316

In class : 28 في الصنف : 28

Has Changed /or Correction his name

From: DIADORA SPORT S.R.L.
TO: DIADORA S.P.A
DIADORA S.P.A

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ديادورا سبورت اس.ار.ال.
الى :ديادورا اس . بي . ا  

ديادورا اس . بي . ا
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 11743

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
11743

In class : 32 في الصنف : 32

Has Changed /or Correction his name

From: InBev Belgium SPRL.
TO: InBev Belgium SRL.
InBev Belgium SRL.

قد غير/ او صحح اسمه

من :  انبيف بيلجام اس بيه آر إل
الى :انبيف بيلجوم اس آر إل  

انبيف بيلجوم اس آر إل

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 11744

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
11744

In class : 32 في الصنف : 32

Has Changed /or Correction his name

From: InBev Belgium SPRL.
TO: InBev Belgium SRL.
InBev Belgium SRL.

قد غير/ او صحح اسمه

من :  انبيف بيلجام اس بيه آر إل
الى :انبيف بيلجوم اس آر إل  

انبيف بيلجوم اس آر إل
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 11745

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
11745

In class : 32 في الصنف : 32

Has Changed /or Correction his name

From: InBev Belgium SPRL.
TO: InBev Belgium SRL.
InBev Belgium SRL.

قد غير/ او صحح اسمه

من :  انبيف بيلجام اس بيه آر إل
الى :انبيف بيلجوم اس آر إل  

انبيف بيلجوم اس آر إل

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 18619

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
18619

In class : 9 في الصنف : 9

Has Changed /or Correction his name

From: Gianni Versace S.p.A.
TO: Gianni Versace S.R.L. 
Gianni Versace S.R.L. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  غياني فيرساس أس. بي. إيه.
الى :جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                                

جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                              
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 19638

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
19638

In class : 32 في الصنف : 32

Has Changed /or Correction his name

From: InBev Belgium SPRL.
TO: InBev Belgium SRL.
InBev Belgium SRL.

قد غير/ او صحح اسمه

من :  انبيف بيلجام اس بيه آر إل
الى :انبيف بيلجوم اس آر إل  

انبيف بيلجوم اس آر إل

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 21518

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
21518

In class : 9 في الصنف : 9

Has Changed /or Correction his name

From: HM PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED
TO: SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED
SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED

قد غير/ او صحح اسمه

من :  أتش أم للمنشورات القابضة المحدودة
الى :سبرينغر نايتشر هولدينغز ليمتد  

سبرينغر نايتشر هولدينغز ليمتد
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 21599

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
21599

In class : 41 في الصنف : 41

Has Changed /or Correction his name

From: H M PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED 
TO: SPRINGER NATURE HOLDINGS  LIMITED
SPRINGER NATURE HOLDINGS  LIMITED

قد غير/ او صحح اسمه

من :  اتش ام للمنشورات القابضة المحدودة
الى :سبرينغر نايتشر هولدينغز ليمتد  

سبرينغر نايتشر هولدينغز ليمتد

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 21601

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
21601

In class : 16 في الصنف : 16

Has Changed /or Correction his name

From: H M PUBLISHERS HOLDINGS LIMITED 
TO: SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED
SPRINGER NATURE HOLDINGS LIMITED

قد غير/ او صحح اسمه

من :  اتش ام للمنشورات القابضة المحدودة
الى :سبرينغر نايتشر هولدينغز ليمتد  

سبرينغر نايتشر هولدينغز ليمتد
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 23478

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
23478

In class : 6 في الصنف : 6

Has Changed /or Correction his name

From: EVAS EV ALETLERI SANAYI LIMITED 
SIRKETI
TO: EVAS EV ALETLERI SANAYI ANONIM 
SIRKETI
EVAS EV ALETLERI SANAYI ANONIM SIRKETI

قد غير/ او صحح اسمه

من :  ايفاس ايف اليتليري سانايي ليمتد شيركيتي
الى :ايفاس ايف اليتليري سانايي انونيم شيركيتي  

ايفاس ايف اليتليري سانايي انونيم شيركيتي

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29479

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
29479

In class : 29 في الصنف : 29

Has Changed /or Correction his name

From: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD
TO: ORIENT PROVISION & TRADING CO. 
ORIENT PROVISION & TRADING CO. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
الى :شركة تموين الشرق للتجارة  

شركة تموين الشرق للتجارة
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29480

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
29480

In class : 30 في الصنف : 30

Has Changed /or Correction his name

From: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD
TO: ORIENT PROVISION & TRADING CO. 
ORIENT PROVISION & TRADING CO. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
الى :شركة تموين الشرق للتجارة  

شركة تموين الشرق للتجارة

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29481

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
29481

In class : 32 في الصنف : 32

Has Changed /or Correction his name

From: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD
TO: ORIENT PROVISION & TRADING CO. 
ORIENT PROVISION & TRADING CO. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
الى :شركة تموين الشرق للتجارة  

شركة تموين الشرق للتجارة
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29482

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
29482

In class : 29 في الصنف : 29

Has Changed /or Correction his name

From: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD
TO: ORIENT PROVISION & TRADING CO. 
ORIENT PROVISION & TRADING CO. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
الى :شركة تموين الشرق للتجارة  

شركة تموين الشرق للتجارة

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29483

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
29483

In class : 32 في الصنف : 32

Has Changed /or Correction his name

From: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD
TO: ORIENT PROVISION & TRADING CO. 
ORIENT PROVISION & TRADING CO. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
الى :شركة تموين الشرق للتجارة  

شركة تموين الشرق للتجارة
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29484

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
29484

In class : 6 في الصنف : 6

Has Changed /or Correction his name

From: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD
TO: ORIENT PROVISION & TRADING CO. 
ORIENT PROVISION & TRADING CO. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
الى :شركة تموين الشرق للتجارة  

شركة تموين الشرق للتجارة

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29485

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
29485

In class : 16 في الصنف : 16

Has Changed /or Correction his name

From: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD
TO: ORIENT PROVISION & TRADING CO. 
ORIENT PROVISION & TRADING CO. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
الى :شركة تموين الشرق للتجارة  

شركة تموين الشرق للتجارة
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29486

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
29486

In class : 21 في الصنف : 21

Has Changed /or Correction his name

From: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD
TO: ORIENT PROVISION & TRADING CO. 
ORIENT PROVISION & TRADING CO. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
الى :شركة تموين الشرق للتجارة  

شركة تموين الشرق للتجارة

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 29490

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
29490

In class : 30 في الصنف : 30

Has Changed /or Correction his name

From: ORIENT PROVISION & TRADING CO. LTD
TO: ORIENT PROVISION & TRADING CO. 
ORIENT PROVISION & TRADING CO. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  شركة تموين الشرق التجارية المحدودة
الى :شركة تموين الشرق للتجارة  

شركة تموين الشرق للتجارة
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 30905

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
30905

In class : 5 في الصنف : 5

Has Changed /or Correction his name

From: PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI
TO: PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI
PREDO SAGLIK URUNLERI SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI

قد غير/ او صحح اسمه

مــن :  بريــدو ســاجليك اورونليــري ســانايي فــي تيجاريــت ليمتــد 
شــيركيتي

الــى :بريــدو ســاجليك اورونليــري ســانايي فــي تيجاريــت انونيــم 
شــيركيتي  

انونيــم  تيجاريــت  فــي  ســانايي  اورونليــري  ســاجليك  بريــدو 
كيتي شــير

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 34644

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
34644

In class : 18 في الصنف : 18

Has Changed /or Correction his name

From: Gianni Versace S.p.A. 
TO: Gianni Versace S.R.L. 
Gianni Versace S.R.L. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  جياني فيرساتشي أس. بي. إيه                                 
جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                            الى : 
جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                           
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 34645

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
34645

In class : 25 في الصنف : 25

Has Changed /or Correction his name

From: Gianni Versace S.p.A. 
TO: Gianni Versace S.R.L. 
Gianni Versace S.R.L. 

قد غير/ او صحح اسمه

من :  جياني فيرساتشي أس. بي. إيه                                 
الى :جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                                

جياني فيرساتشي أس. ار . ال.                              

Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 36802

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
36802

In class :  : في الصنف

Has Changed /or Correction his name

From: BIOGENA NATURPRODUKTE GmbH & 
Co KG
TO: Biogena Group Invest Co KB
Biogena Group Invest Co KB

قد غير/ او صحح اسمه

من :  بيوجينا ناتوربرودكتي جي ام بي اتش اند كو كي جي 
ــه  ــد كــو كي ــي اتــش ان ــا جــروب انفيســت جــي ام ب ــى :بيوجين ال

جــي  
بيوجينا جروب انفيست جي ام بي اتش اند كو كيه جي
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Notification of
Trademark Owner’s Name 
Amendments/or Correction

إعالن
تعديل / او تصيح اسم مالك العالمة 

التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. 
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the 
following trademarks No: 36803

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
لســنة 1952 ، أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام 

التاليــة:-
36803

In class :  : في الصنف

Has Changed /or Correction his name

From: BIOGENA NATURPRODUKTE GmbH & 
Co KG
TO: Biogena Group Invest Co KB
Biogena Group Invest Co KB

قد غير/ او صحح اسمه

من :  بيوجينا ناتوربرودكتي جي ام بي اتش اند كو كي جي 
ــه  ــد كــو كي ــي اتــش ان ــا جــروب انفيســت جــي ام ب ــى :بيوجين ال

جــي  
بيوجينا جروب انفيست جي ام بي اتش اند كو كيه جي
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 24 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Mark 
shape of Trademark No: 33253

اســتنادا الــى المــادة 24 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم 
)33( لســنة 1952 ، أعلــن بأننــي ســادخل التعديــالت علــى شــكل 

ــة :- العالم
33253

In class : 35 في الصنف : 35
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33824

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33824

In class : 9 في الصنف :  9

Goods/Services:
Recorded content; Information technology and audiovisu-
al equipment; Magnets; Apparatus, instruments and cables 
for electricity; Safety, security, protection and signaling 
devices; Navigation, guidance, tracking, targeting and 
map making devices; Measuring, detecting and monitor-
ing instruments, indicators and controllers; Scientific re-
search and laboratory apparatus, educational apparatus and 
simulators; electric weighing apparatus and instruments, 
included in Class 09; Sunglasses; Vehicle breakdown 
warning triangles; Vehicle breakdown warning lamps 
other than parts of vehicles; Electric batteries and their 
parts; Electric accumulators and their parts; Fuel cells and 
their parts; Solar batteries; Electric batteries for vehicles; 
Electric accumulators for vehicles; Chargers for electric 
batteries; Burglar alarms; Fire alarms; Smoke alarms; Gas 
alarms; Anti-theft warning apparatus; Fire extinguishing 
apparatus; Electronic control mechanisms and power and 
voltage supply units for vehicle headlights and their parts; 
Light-emitting diodes [LEDs]; Electronic power control-
lers; Electrical and electronic control apparatus and instru-
ments; Simulators for the steering and control of vehicles; 
Voltage regulators for vehicles; Speed indicators; Revo-
lution counters; Lasers not for medical purposes; Remote 
controlling apparatus; Remote controls; Aerials; Naviga-
tion apparatus for vehicles; Mobile telephones; Telephone 
apparatus; Television apparatus; Radios; Compasses; 
Navigation systems; Navigational instruments; Telematic 
apparatus; Telematic terminal apparatus; Apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, accu-
mulating, regulating and controlling electricity; Apparatus 
for recording, transmission and/or reproduction of sound 
and images; Compact discs; DVDs; Digital recording 
apparatus; Loudspeakers; Compact disc players; DVD 
players; Video telephones; Computer programs for use in 
autonomous driving of vehicles; Computer programs for 
use in the autonomous navigation of vehicles; Computer 
programs for use in autonomous control of vehicles; Re-
corded and downloadable computer programs; Computer 
software; Application software; Downloadable electronic 
publications; Downloadable image files; Electric cables; 
Sockets, plugs and other contacts [electric connections]; 
Electric locks; Electronic controllers; Electronic control 
systems; Parts and fittings of all aforesaid goods, included 
in this class.

البضائع/الخدمات:
وســمعية-بصرية؛  المعلومــات  تكنولوجيــا  معــدات  مســجل؛  محتــوى 
المغناطيــس ؛ أجهــزة، أدوات وكابــالت للكهربــاء؛ أدوات الســالمة، األمــان، 
الحمايــة  واإلشــارة؛ أدوات مالحــة، تحكــم، تعقــب، توجيــه وصنــع الخرائــط؛ 
األبحــاث  أجهــزة  ومراقبــة؛  كشــف  قيــاس،  وضوابــط  مؤشــرات  آالت، 
ــزة وآالت  ــم؛ أجه ــاكاة للتعلي ــزة مح ــزة وأجه ــة، أجه ــرات العلمي والمختب
الــوزن الــواردة ضمــن الفئــة 9؛ النظــارات الشمســية؛ مثلثــات التحذيــر 
ــات بخــالف  ــات؛ مصابيــح التحذيــر مــن تعطــل المركب مــن تعطــل المركب
أجــزاء المركبــات؛ البطاريــات الكهربائيــة واألجــزاء التابعــة لهــا؛  المراكمــات 
ــود واألجــزاء التابعــة لهــا؛  ــا الوق ــة واألجــزاء التابعــة لهــا؛ خالي الكهربائي
المراكمــات  للمركبــات؛  الكهربائيــة  البطاريــات  الشمســية؛  البطاريــات 
الكهربائيــة للمركبــات؛ أجهــزة شــحن للبطاريــات الكهربائيــة؛ أجهــزة 
إنــذار ضــد  إنــذار ضــد الحريــق؛ أجهــزة  إنــذار  ضــد الســطو؛ أجهــزة 
الدخــان؛ أجهــزة إنــذار ضــد الغــازات؛ أجهــزة إنــذار ضــد الســرقة؛ أجهــزة 
ــة  ــد بالطاق ــة ووحــدات التزوي ــات التحكــم اإللكتروني ــق؛ آلي ــاد الحرائ إخم
والفلطيــة لمصابيــح المركبــات األماميــة واألجــزاء التابعــة لهــا؛ الصمامــات 
ــزة  ــة؛ أجه ــم بالطاق ــة  للتحك ــزة إلكتروني ــوء؛ أجه ــة للض ــة الباعث الثنائي
ومعــدات التحكــم الكهربائيــة واإللكترونيــة؛ أجهــزة محــاكاة لقيــادة 
ــرعة؛  ــرات الس ــات؛ مؤش ــة للمركب ــات الفلطي ــات؛ منظم ــم بالمركب والتحك
عــدادات الــدوران؛ اليــزر  ليــس لغايــات طبيــة؛ أجهــزة يمكــن التحكــم عــن 
بعــد؛ أجهــزة التحكــم عــن بعــد؛ الهوائيــات؛ أجهــزة المالحــة للمركبــات؛ 
الراديــو؛  التلفزيــون؛  أجهــزة  الهاتــف؛  أجهــزة  النقالــة؛  الهواتــف 
البوصــالت؛ أنظمــة  المالحــة؛ آالت المالحــة؛ أجهــزة تيليماتيــة؛ أجهــزة 
تكثيــف،  تحويــل،  فتــح،  لوصــل،  وأدوات  أجهــزة  تيليماتيــة؛  طرفيــة 
تنظيــم أو التحكــم فــي الطاقــة الكهربائيــة؛ أجهــزة تســجيل، إرســال و/
أو نســخ الصــوت أو الصــور؛ األقــراص المدمجــة؛ أقــراص الفيديــو الرقميــة؛ 
األقــراص  مشــغالت  الصــوت؛  مكبــرات  الرقميــة؛  التســجيل  أجهــزة 
المدمجــة؛ مشــغالت أقــراص الفيديــو  الرقميــة؛ أجهــزة الهاتــف المرئيــة؛ 
برامــج  كمبيوتــر لإلســتعمال فــي القيــادة اآلليــة للمركبــات؛ برامــج كمبيوتر 
ــات؛ برامــج كمبيوتــر لإلســتعمال  لإلســتعمال فــي المالحــة اآلليــة للمركب
فــي التحكــم اآللــي بالمركبــات؛ برامــج كمبيوتــر مســجلة وقابلــة للتحميــل؛ 
ســوفتوير الكمبيوتــر؛ ســوفتوير التطبيقــات؛ المنشــورات اإللكترونيــة 
القابلــة للتحميــل؛ ملفــات الصــور القابلــة للتحميــل؛ الكابــالت الكهربائيــة؛ 
ــال  ــة(؛ األقف ــس، المآخــذ وأدوات تالمــس أخــرى )وصــالت كهربائي المقاب
ــة؛  ــة؛ أنظمــة التحكــم اإللكتروني ــة؛ أجهــزة التحكــم اإللكتروني  الكهربائي

ــة ــواردة ضمــن هــذه الفئ ــاله، ال ــوازم للســلع المذكــورة أع أجــزاء ول
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33825

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33825

In class : 12 في الصنف : 12

Goods/Services:

Vehicles and conveyances; Motorized land vehicles; 
Driverless cars [autonomous cars]; Motors and en-
gines for land vehicles; Propulsion mechanisms for 
land vehicles; Vehicle chassis; Vehicle bodies; Cou-
plings for land vehicles; Suspension shock absorbers 
for vehicles; Shock absorbing springs for vehicles; 
Pneumatic tires; Tires for vehicle wheels; Rims for 
vehicle wheels; Tires, solid, for vehicle wheels; Vehi-
cles wheels; Hubs for vehicle wheels; Inner tubes for 
pneumatic tires; Repair outfits for inner tubes; Adhe-
sive rubber patches for repairing inner tubes; Spikes 
for tires; Anti-skid chains; Non-skid devices for vehi-
cle tires; Vehicle seats; Rearview mirrors; Head-rests 
for vehicle seats; Anti-theft alarms for land vehicles; 
Anti-theft devices for vehicles; Cigar lighters for auto-
mobiles; Trailers and semi-trailers for vehicles; Trailer 
hitches for vehicles; Motorcycles; Mopeds; Bicycles; 
Caravans; Cycles, scooters [vehicles]; Chairlifts; 
Funiculars; Wheelchairs; Parts and fittings of all the 
aforesaid goods, included in this class.

البضائع/الخدمات:

ــدون  ــات بريــة ذات محــركات؛ ســيارات ب ــات ووســائل النقــل؛ مركب المركب
ــة؛  ــات البري ــن للمركب ــركات ومكائ ــم(؛ مح ــة التحك ــيارات ذاتي ــائق )س س
المركبــات؛  أبــدان  المركبــات؛  هيــاكل  البريــة؛  للمركبــات  دفــع  آليــات 
وصــالت قارنــة للمركبــات البريــة؛ مخمــدات الصدمــات المعلقــة للمركبــات؛ 
نوابــض امتصــاص الصدمــات للمركبــات؛ اإلطــارات الهوائيــة؛ اطــارات 
لعجــالت المركبــات؛ حــواف عجــالت المركبــات؛ اإلطــارات، الصلبــة، لدواليــب 
المركبــات؛ عجــالت المركبــات؛ محــاور عجــالت المركبــات؛ أنابيــب داخليــة 
لإلطــارات الهوائيــة؛ عــدة إصــالح لإلطــارات الداخليــة؛ رقــع مطاطيــة الصقة 
ــة  ــل مانع ــارات؛ سالس ــرة لإلط ــامير كبي ــة؛ مس ــارات الداخلي ــالح اإلط إلص
لالنــزالق؛ أدوات مانعــة لالنــزالق إلطــارات المركبــات؛ مقاعــد المركبــات؛ 
مرايــا الرؤيــة الخلفيــة؛ مســاند الــرأس لمقاعــد المركبــات؛ أجهــزة اإلنــذار 
ــات؛ والعــات  ــع الســرقة للمركب ــة؛ أجهــزة من ــات البري ضــد الســرقة للمركب
للمركبــات؛  مقطــورة  والشــبه  المقطــورة  العربــات  للســيارات؛  ســيجار 
وصــالت ربــط العربــات المقطــورة للمركبــات؛ الدراجــات الناريــة؛ الدراجــات 
البخاريــة؛ الدراجــات الهوائيــة؛ الكرفانــات؛ الدراجــات، دراجــات الرجــل 
)مركبــات(؛ مصاعــد هوائيــة؛ ســكك الحديــد المعلقــة؛ الكراســي المدولبــة؛ 
قطــع ولــوازم لجميــع البضائــع المذكــورة أعــاله، الــواردة ضمــن هــذه الفئــة
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33826

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33826

In class : 36 في الصنف : 36

Goods/Services:

Insurance services; Financial and monetary services 
and banking; Fundraising and sponsorship; Valua-
tion services; Insurance brokerage; Financial affairs; 
Monetary affairs; Issuance of credit cards; Loans (fi-
nancing); Installment loans; Credit bureaus; Financial 
consultancy; Banking; Financing services; leasing; 
Finance-leasing, finance-leasing of vehicles; Finan-
cial sponsorship; Repair costs evaluation [financial 
appraisal]; Instalment loans for land vehicles; Saving 
bank services; Services of an insurance agent; Services 
of a financing broker; Insurance consultancy; Accident 
insurance underwriting; Charitable fund raising; Ad-
vice, consultancy and information for the aforesaid, 
included in this class.

البضائع/الخدمات:

والنقديــة  الماليــة  الخدمــات  التأميــن؛  خدمــات  التاليــة؛  الخدمــات 
خدمــات  الماليــة؛  والرعايــة  التبرعــات  جمــع  المصرفيــة؛  والخدمــات 
التثميــن؛ السمســرة فــي التأميــن؛ الشــؤون التمويليــة؛ الشــؤون الماليــة؛ 
إصــدار بطاقــات االئتمــان؛ القــروض )تمويــل(؛ القــروض المقســطة؛ مكاتب 
االئتمــان؛ االستشــارات الماليــة؛ األعمــال المصرفيــة؛ الخدمــات التمويليــة؛ 
التأجيــر؛ اإلجــارة الماليــة، اإلجــارة الماليــة للمركبــات؛ الرعايــة الماليــة؛ 
تقييــم تكاليــف اإلصــالح )التثميــن المالــي(؛ قــروض تقســيط للمركبــات 
البريــة؛ خدمــات بنــوك التوفيــر؛ خدمــات وكالء التأميــن؛ خدمــات الوســيط 
المالــي؛ اإلستشــارات فــي التأميــن؛ إكتتــاب التأميــن ضــد الحــوادث؛ جمــع 
ــر  ــا ذك ــات لم ــارات والمعلوم ــح، االستش ــر النص ــة؛ توفي ــات الخيري التبرع

ــواردة ضمــن هــذه الفئــة أعــاله، ال
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33827

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33827

In class : 37 في الصنف : 37

Goods/Services:
Reconstruction, repair, dismantling, maintenance and 
servicing and of vehicles; Vehicle repair in the course of 
vehicle breakdown service; Customized carrying out of 
alterations on body, chassis and motor of motor vehicles 
(tuning), included in class 37; Varnishing of vehicles; Ve-
hicle polishing; Anti-rust treatments for vehicles; Vehicle 
maintenance; Vehicle cleaning; Retreading of tires; Repair 
information; Leather care, cleaning and repair; Disinfect-
ing; Burglar alarm installation and repair; Advice, consul-
tancy and information for the aforesaid, included in this 
class.

البضائع/الخدمات:

الخدمــات التاليــة: إعــادة البنــاء، التصليــح، التفكيــك، الصيانــة والخدمــة 
أعطــال  خدمــة  ســياق  فــي  المركبــات  تصليــح  للمركبــات؛  وكذلــك 
المركبــات؛ تنفيــذ التعديــالت حســب طلــب الزبائــن علــى أبــدان، هيــاكل 
ومحــركات المركبــات ذات المحــركات )الضبــط(، الــواردة ضمــن الفئــة 37؛ 
طلــي المركبــات؛ تلميــع المركبــات؛ عالجــات ضــد الصــدأ للمركبــات؛ صيانــة 
المركبــات؛ تنظيــف المركبــات؛ ـــتجديد اإلطــارات؛ توفيــر المعلومــات عــن 
التصليــح؛ العنايــة، تنظيــف وتصليــح الجلــود؛ التطهيــر؛ تجهيــز وتصليح 
أجهــزة اإلنــذار مــن الســرقات؛ توفيــر النصــح، اإلستشــارات والمعلومــات 

لمــا ذكــر أعــاله، الــواردة ضمــن هــذه الفئــة
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33828

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33828

In class : 38 في الصنف : 38

Goods/Services:
Telecommunication services; Telecommunication; Tele-
communication via platforms and portals and the Internet; 
Electronical exchange of news via chatlines, chatrooms, 
Electronic mail; Providing chatrooms on the internet; 
Wireless mobile phone services; Satellite transmission; 
Telephone services; Telephone exchange services; Pro-
viding access to databases; Telematics services; Telematic 
communication services; Telematic data transmission and 
file transfer; Advice, consultancy and information for the 
aforesaid, included in this class.

البضائع/الخدمات:

ــد؛  ــن بع ــاالت ع ــد؛ االتص ــن بع ــاالت ع ــات االتص ــة: خدم ــات التالي الخدم
ــادل  ــت؛ التب ــر اإلنترن ــات وعب ــر المنصــات والبواب ــن بعــد عب االتصــاالت ع
اإللكترونــي لأخبــار عبــر خطــوط الدردشــة، غــرف الدردشــة؛ توفيــر غــرف 
الدردشــة علــى اإلنترنــت؛ خدمــات الهواتــف النقالــة الالســلكية؛ اإلرســال 
الرســائل  تبــادل  الهاتــف؛ خدمــات  الصناعيــة؛ خدمــات  األقمــار  عبــر 
التيليماتيــة؛  الخدمــات  البيانــات؛  لقواعــد  الولــوج  توفيــر  الهاتفيــة؛ 
الملفــات  ونقــل  البيانــات  إرســال  التيليماتيــة؛  االتصــاالت  خدمــات 
ــاله،  ــر أع ــا ذك ــات لم ــر النصــح، اإلستشــارات والمعلوم ــة؛ توفي التيليماتي

ــة ــذه الفئ ــن ه ــواردة ضم ال
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33829

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33829

In class : 39 في الصنف : 39

Goods/Services:
Transport; Packaging and storage of goods; Travel ar-
rangement; Towing; Taxi transport; Car transport; Trans-
portation logistics; Rental of automobiles; Transport of 
people; Services of a freight agent; Delivery of goods and 
parcels; Traffic information services; Controlling of fleet 
vehicles using navigational and positioning apparatus.

البضائع/الخدمات:

الخدمــات التاليــة: نقــل، تغليــف وتخزيــن البضائــع؛ تنظيــم الســفريات؛ 
القطــر؛ النقــل بالتاكســي؛ النقــل بالســيارات؛ لوجســتيات النقــل؛ تأجيــر 
الســلع  الشــحن؛ توصيــل  الســيارات؛ نقــل األشــخاص؛ خدمــات وكالء 
والطــرود؛ خدمــات توفيــر المعلومــات عــن حركــة المــرور؛ التحكــم بمركبــات 

األســطول مــن خــالل إســتعمال أجهــزة مالحــة وتحديــد مواقــع
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33830

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33830

In class :  9 في الصنف :  9

Goods/Services:
Recorded content; Information technology and audiovisual 
equipment; Magnets; Apparatus, instruments and cables for 
electricity; Safety, security, protection and signaling devices; 
Navigation, guidance, tracking, targeting and map making de-
vices; Measuring, detecting and monitoring instruments, indi-
cators and controllers; Scientific research and laboratory appa-
ratus, educational apparatus and simulators; electric weighing 
apparatus and instruments, included in Class 09; Sunglasses; 
Vehicle breakdown warning triangles; Vehicle breakdown 
warning lamps other than parts of vehicles; Electric batteries 
and their parts; Electric accumulators and their parts; Fuel cells 
and their parts; Solar batteries; Electric batteries for vehicles; 
Electric accumulators for vehicles; Chargers for electric bat-
teries; Burglar alarms; Fire alarms; Smoke alarms; Gas alarms; 
Anti-theft warning apparatus; Fire extinguishing apparatus; 
Electronic control mechanisms and power and voltage supply 
units for vehicle headlights and their parts; Light-emitting 
diodes [LEDs]; Electronic power controllers; Electrical and 
electronic control apparatus and instruments; Simulators for the 
steering and control of vehicles; Voltage regulators for vehicles; 
Speed indicators; Revolution counters; Lasers not for medical 
purposes; Remote controlling apparatus; Remote controls; Ae-
rials; Navigation apparatus for vehicles; Mobile telephones; 
Telephone apparatus; Television apparatus; Radios; Compass-
es; Navigation systems; Navigational instruments; Telematic 
apparatus; Telematic terminal apparatus; Apparatus and instru-
ments for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity; Apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and images; Com-
pact discs; DVDs; Digital recording apparatus; Loudspeakers; 
Compact disc players; DVD players; Video telephones; Com-
puter programs for use in autonomous driving of vehicles; 
Computer programs for use in the autonomous navigation of 
vehicles; Computer programs for use in autonomous control 
of vehicles; Recorded and downloadable computer programs; 
Computer software; Application software; Downloadable elec-
tronic publications; Downloadable image files; Electric cables; 
Sockets, plugs and other contacts [electric connections]; Elec-
tric locks; Electronic controllers; Electronic control systems; 
Parts and fittings of all aforesaid goods, included in this class.

البضائع/الخدمات:

وســمعية-بصرية؛  المعلومــات  تكنولوجيــا  معــدات  مســجل؛  محتــوى 
المغناطيــس ؛ أجهــزة، أدوات وكابــالت للكهربــاء؛ أدوات الســالمة، األمــان، 
الحمايــة  واإلشــارة؛ أدوات مالحــة، تحكــم، تعقــب، توجيــه وصنــع الخرائــط؛ 
األبحــاث  أجهــزة  ومراقبــة؛  كشــف  قيــاس،  وضوابــط  مؤشــرات  آالت، 
ــزة وآالت  ــم؛ أجه ــاكاة للتعلي ــزة مح ــزة وأجه ــة، أجه ــرات العلمي والمختب
الــوزن الــواردة ضمــن الفئــة 9؛ النظــارات الشمســية؛ مثلثــات التحذيــر 
ــات بخــالف  ــات؛ مصابيــح التحذيــر مــن تعطــل المركب مــن تعطــل المركب
أجــزاء المركبــات؛ البطاريــات الكهربائيــة واألجــزاء التابعــة لهــا؛  المراكمــات 
ــود واألجــزاء التابعــة لهــا؛  ــا الوق ــة واألجــزاء التابعــة لهــا؛ خالي الكهربائي
المراكمــات  للمركبــات؛  الكهربائيــة  البطاريــات  الشمســية؛  البطاريــات 
الكهربائيــة للمركبــات؛ أجهــزة شــحن للبطاريــات الكهربائيــة؛ أجهــزة 
إنــذار ضــد  إنــذار ضــد الحريــق؛ أجهــزة  إنــذار  ضــد الســطو؛ أجهــزة 
الدخــان؛ أجهــزة إنــذار ضــد الغــازات؛ أجهــزة إنــذار ضــد الســرقة؛ أجهــزة 
ــة  ــد بالطاق ــة ووحــدات التزوي ــات التحكــم اإللكتروني ــق؛ آلي ــاد الحرائ إخم
والفلطيــة لمصابيــح المركبــات األماميــة واألجــزاء التابعــة لهــا؛ الصمامــات 
ــزة  ــة؛ أجه ــم بالطاق ــة  للتحك ــزة إلكتروني ــوء؛ أجه ــة للض ــة الباعث الثنائي
ومعــدات التحكــم الكهربائيــة واإللكترونيــة؛ أجهــزة محــاكاة لقيــادة 
ــرعة؛  ــرات الس ــات؛ مؤش ــة للمركب ــات الفلطي ــات؛ منظم ــم بالمركب والتحك
عــدادات الــدوران؛ اليــزر  ليــس لغايــات طبيــة؛ أجهــزة يمكــن التحكــم عــن 
بعــد؛ أجهــزة التحكــم عــن بعــد؛ الهوائيــات؛ أجهــزة المالحــة للمركبــات؛ 
الراديــو؛  التلفزيــون؛  أجهــزة  الهاتــف؛  أجهــزة  النقالــة؛  الهواتــف 
البوصــالت؛ أنظمــة  المالحــة؛ آالت المالحــة؛ أجهــزة تيليماتيــة؛ أجهــزة 
تكثيــف،  تحويــل،  فتــح،  لوصــل،  وأدوات  أجهــزة  تيليماتيــة؛  طرفيــة 
تنظيــم أو التحكــم فــي الطاقــة الكهربائيــة؛ أجهــزة تســجيل، إرســال و/
أو نســخ الصــوت أو الصــور؛ األقــراص المدمجــة؛ أقــراص الفيديــو الرقميــة؛ 
األقــراص  مشــغالت  الصــوت؛  مكبــرات  الرقميــة؛  التســجيل  أجهــزة 
المدمجــة؛ مشــغالت أقــراص الفيديــو  الرقميــة؛ أجهــزة الهاتــف المرئيــة؛ 
برامــج  كمبيوتــر لإلســتعمال فــي القيــادة اآلليــة للمركبــات؛ برامــج كمبيوتر 
ــات؛ برامــج كمبيوتــر لإلســتعمال  لإلســتعمال فــي المالحــة اآلليــة للمركب
فــي التحكــم اآللــي بالمركبــات؛ برامــج كمبيوتــر مســجلة وقابلــة للتحميــل؛ 
ســوفتوير الكمبيوتــر؛ ســوفتوير التطبيقــات؛ المنشــورات اإللكترونيــة 
القابلــة للتحميــل؛ ملفــات الصــور القابلــة للتحميــل؛ الكابــالت الكهربائيــة؛ 
ــال  ــة(؛ األقف ــس، المآخــذ وأدوات تالمــس أخــرى )وصــالت كهربائي المقاب
ــة؛  ــة؛ أنظمــة التحكــم اإللكتروني ــة؛ أجهــزة التحكــم اإللكتروني  الكهربائي

ــة ــواردة ضمــن هــذه الفئ ــاله، ال ــوازم للســلع المذكــورة أع أجــزاء ول
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33831

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33831

In class : 12 في الصنف : 12

Goods/Services:
Vehicles and conveyances; Motorized land vehicles; Driv-
erless cars [autonomous cars]; Motors and engines for land 
vehicles; Propulsion mechanisms for land vehicles; Vehi-
cle chassis; Vehicle bodies; Couplings for land vehicles; 
Suspension shock absorbers for vehicles; Shock absorb-
ing springs for vehicles; Pneumatic tires; Tires for vehicle 
wheels; Rims for vehicle wheels; Tires, solid, for vehicle 
wheels; Vehicles wheels; Hubs for vehicle wheels; Inner 
tubes for pneumatic tires; Repair outfits for inner tubes; 
Adhesive rubber patches for repairing inner tubes; Spikes 
for tires; Anti-skid chains; Non-skid devices for vehicle 
tires; Vehicle seats; Rearview mirrors; Head-rests for ve-
hicle seats; Anti-theft alarms for land vehicles; Anti-theft 
devices for vehicles; Cigar lighters for automobiles; Trail-
ers and semi-trailers for vehicles; Trailer hitches for ve-
hicles; Motorcycles; Mopeds; Bicycles; Caravans; Cycles, 
scooters [vehicles]; Chairlifts; Funiculars; Wheelchairs; 
Parts and fittings of all the aforesaid goods, included in 
this class.

البضائع/الخدمات:

المركبــات ووســائل النقــل؛ مركبــات بريــة ذات محــركات؛ ســيارات 
ومكائــن  محــركات  التحكــم(؛  ذاتيــة  )ســيارات  ســائق  بــدون 
للمركبــات البريــة؛ آليــات دفــع للمركبــات البريــة؛ هيــاكل المركبات؛ 
أبــدان المركبــات؛ وصــالت قارنــة للمركبــات البريــة؛ مخمــدات 
الصدمــات المعلقــة للمركبــات؛ نوابــض امتصــاص الصدمــات 
للمركبــات؛ اإلطــارات الهوائيــة؛ اطــارات لعجــالت المركبــات؛ حواف 
عجــالت المركبــات؛ اإلطــارات، الصلبــة، لدواليــب المركبــات؛ عجــالت 
ــارات  ــة لإلط ــب داخلي ــات؛ أنابي ــالت المركب ــاور عج ــات؛ مح المركب
الهوائيــة؛ عــدة إصــالح لإلطــارات الداخليــة؛ رقــع مطاطيــة الصقــة 
ــارات؛ سالســل  ــرة لإلط ــة؛ مســامير كبي ــارات الداخلي إلصــالح اإلط
المركبــات؛  إلطــارات  لالنــزالق  مانعــة  أدوات  لالنــزالق؛  مانعــة 
مقاعــد المركبــات؛ مرايــا الرؤيــة الخلفيــة؛ مســاند الــرأس لمقاعــد 
المركبــات؛ أجهــزة اإلنــذار ضــد الســرقة للمركبــات البريــة؛ أجهــزة 
منــع الســرقة للمركبــات؛ والعــات ســيجار للســيارات؛ العربــات 
المقطــورة والشــبه مقطــورة للمركبــات؛ وصــالت ربــط العربــات 
البخاريــة؛  الدراجــات  الناريــة؛  الدراجــات  للمركبــات؛  المقطــورة 
الرجــل  دراجــات  الدراجــات،  الكرفانــات؛  الهوائيــة؛  الدراجــات 
ــات(؛ مصاعــد هوائيــة؛ ســكك الحديــد المعلقــة؛ الكراســي  )مركب
المدولبــة؛ قطــع ولــوازم لجميــع البضائــع المذكــورة أعــاله، الــواردة 

ــة ضمــن هــذه الفئ

Trademarks′ Registrar مسجل العالمات التجارية



2020/11/2العـدد الرابع والثالثون280

Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33832

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33832

In class : 36 في الصنف : 36

Goods/Services:

Insurance services; Financial and monetary services 
and banking; Fundraising and sponsorship; Valuation 
services; Insurance brokerage; Financial affairs; Mone-
tary affairs; Issuance of credit cards; Loans (financing); 
Installment loans; Credit bureaus; Financial consultancy; 
Banking; Financing services; leasing; Finance-leasing, fi-
nance-leasing of vehicles; Financial sponsorship; Repair 
costs evaluation [financial appraisal]; Instalment loans for 
land vehicles; Saving bank services; Services of an in-
surance agent; Services of a financing broker; Insurance 
consultancy; Accident insurance underwriting; Charitable 
fund raising; Advice, consultancy and information for the 
aforesaid, included in this class.

البضائع/الخدمات:

الخدمــات التاليــة؛ خدمــات التأميــن؛ الخدمــات الماليــة والنقديــة 
والخدمــات المصرفيــة؛ جمــع التبرعــات والرعايــة الماليــة؛ خدمــات 
التثميــن؛ السمســرة فــي التأميــن؛ الشــؤون التمويليــة؛ الشــؤون 
الماليــة؛ إصــدار بطاقــات االئتمــان؛ القــروض )تمويــل(؛ القــروض 
األعمــال  الماليــة؛  االستشــارات  االئتمــان؛  مكاتــب  المقســطة؛ 
المصرفيــة؛ الخدمــات التمويليــة؛ التأجيــر؛ اإلجــارة الماليــة، اإلجارة 
الماليــة للمركبــات؛ الرعايــة الماليــة؛ تقييــم تكاليــف اإلصــالح 
ــات  ــة؛ خدم ــات البري ــيط للمركب ــروض تقس ــي(؛ ق ــن المال )التثمي
بنــوك التوفيــر؛ خدمــات وكالء التأميــن؛ خدمــات الوســيط المالــي؛ 
اإلستشــارات فــي التأميــن؛ إكتتــاب التأميــن ضــد الحــوادث؛ جمــع 
التبرعــات الخيريــة؛ توفيــر النصــح، االستشــارات والمعلومــات لمــا 

ذكــر أعــاله، الــواردة ضمــن هــذه الفئــة

Trademarks′ Registrar مسجل العالمات التجارية
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33833

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33833

In class : 37 في الصنف : 37

Goods/Services:
Reconstruction, repair, dismantling, maintenance and 
servicing and of vehicles; Vehicle repair in the course of 
vehicle breakdown service; Customized carrying out of 
alterations on body, chassis and motor of motor vehicles 
(tuning), included in class 37; Varnishing of vehicles; Ve-
hicle polishing; Anti-rust treatments for vehicles; Vehicle 
maintenance; Vehicle cleaning; Retreading of tires; Repair 
information; Leather care, cleaning and repair; Disinfect-
ing; Burglar alarm installation and repair; Advice, consul-
tancy and information for the aforesaid, included in this 
class.

البضائع/الخدمات:

الخدمــات التاليــة: إعــادة البنــاء، التصليــح، التفكيــك، الصيانــة والخدمــة 
أعطــال  خدمــة  ســياق  فــي  المركبــات  تصليــح  للمركبــات؛  وكذلــك 
المركبــات؛ تنفيــذ التعديــالت حســب طلــب الزبائــن علــى أبــدان، هيــاكل 
ومحــركات المركبــات ذات المحــركات )الضبــط(، الــواردة ضمــن الفئــة 37؛ 
طلــي المركبــات؛ تلميــع المركبــات؛ عالجــات ضــد الصــدأ للمركبــات؛ صيانــة 
المركبــات؛ تنظيــف المركبــات؛ ـــتجديد اإلطــارات؛ توفيــر المعلومــات عــن 
التصليــح؛ العنايــة، تنظيــف وتصليــح الجلــود؛ التطهيــر؛ تجهيــز وتصليح 
أجهــزة اإلنــذار مــن الســرقات؛ توفيــر النصــح، اإلستشــارات والمعلومــات 

لمــا ذكــر أعــاله، الــواردة ضمــن هــذه الفئــة

Trademarks′ Registrar مسجل العالمات التجارية
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33834

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33834

In class : 38 في الصنف : 38

Goods/Services:
Telecommunication services; Telecommunication; Tele-
communication via platforms and portals and the Internet; 
Electronical exchange of news via chatlines, chatrooms, 
Electronic mail; Providing chatrooms on the internet; 
Wireless mobile phone services; Satellite transmission; 
Telephone services; Telephone exchange services; Pro-
viding access to databases; Telematics services; Telematic 
communication services; Telematic data transmission and 
file transfer; Advice, consultancy and information for the 
aforesaid, included in this class.

البضائع/الخدمات:

ــد؛  ــن بع ــاالت ع ــد؛ االتص ــن بع ــاالت ع ــات االتص ــة: خدم ــات التالي الخدم
ــادل  ــت؛ التب ــر اإلنترن ــات وعب ــر المنصــات والبواب ــن بعــد عب االتصــاالت ع
اإللكترونــي لأخبــار عبــر خطــوط الدردشــة، غــرف الدردشــة؛ توفيــر غــرف 
الدردشــة علــى اإلنترنــت؛ خدمــات الهواتــف النقالــة الالســلكية؛ اإلرســال 
الرســائل  تبــادل  الهاتــف؛ خدمــات  الصناعيــة؛ خدمــات  األقمــار  عبــر 
التيليماتيــة؛  الخدمــات  البيانــات؛  لقواعــد  الولــوج  توفيــر  الهاتفيــة؛ 
الملفــات  ونقــل  البيانــات  إرســال  التيليماتيــة؛  االتصــاالت  خدمــات 
ــاله،  ــر أع ــا ذك ــات لم ــر النصــح، اإلستشــارات والمعلوم ــة؛ توفي التيليماتي

ــة ــذه الفئ ــن ه ــواردة ضم ال

Trademarks′ Registrar مسجل العالمات التجارية
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Notification For 
Trademark′s goods/services 

Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks Law No: 
(33) of the year 1952 , I hereby declare that the 
following specification will be made as for Goods/
Services of Trademark No: 33835

اســتنادا الــى المــادة 27 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم )33( 
ــع / ــى بضائ ــالت عل ــادخل التعدي ــي س ــن بأنن ــنة 1952 ، أعل لس

خدمــات ذوات األرقــام التاليــة:-
33835

In class : 39 في الصنف : 39

Goods/Services:
Transport; Packaging and storage of goods; Travel ar-
rangement; Towing; Taxi transport; Car transport; Trans-
portation logistics; Rental of automobiles; Transport of 
people; Services of a freight agent; Delivery of goods and 
parcels; Traffic information services; Controlling of fleet 
vehicles using navigational and positioning apparatus.

البضائع/الخدمات:

الخدمــات التاليــة: نقــل، تغليــف وتخزيــن البضائــع؛ تنظيــم الســفريات؛ 
القطــر؛ النقــل بالتاكســي؛ النقــل بالســيارات؛ لوجســتيات النقــل؛ تأجيــر 
الســلع  الشــحن؛ توصيــل  الســيارات؛ نقــل األشــخاص؛ خدمــات وكالء 
والطــرود؛ خدمــات توفيــر المعلومــات عــن حركــة المــرور؛ التحكــم بمركبــات 

األســطول مــن خــالل إســتعمال أجهــزة مالحــة وتحديــد مواقــع

Trademarks′ Registrar مسجل العالمات التجارية
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رقم 
العالمة

انتهاء الصنفالمالك
الحماية

342032/9/7ذا ليون ماتش كومباني )بروبريتاري( ليمتد5524

122034/4/29كومباجني جينيرالي ديز ايتابليسمنتس ميشيلين6987

302034/5/5شركة غذاء الحياة التجارية ذزم.م7169

422034/7/20فواز فايز حسن صوافطة7193

302034/8/18بابا جونز انترناشيونال , انك7256

302034/8/14لطفك وهبة عبد الله تماري7276

302034/8/14لطفك وهبة عبد الله تماري7277

422034/8/18بابا جونز انترناشيونال ، انك 7281

302034/8/18النغنيز هونينغ جي ام بي أتش أند كو. كيه جي7289

302034/8/19براند اسوشيتس ليمتد7291

322034/8/21فرانسز بوستيل اند صونز ليمتد7292

182034/8/29ديادورا اس . بي . ا7314

252034/8/29ديادورا اس . بي . ا7315

282034/8/29ديادورا اس . بي . ا7316

52034/9/18ميرك كاي . جي ايه . ايه7359

تنوفــا ســنترال كوأوبريتيــف فــور ثــو ماركتينــغ اوف أغريكلتشــرال بروديوس ان اســرائيل 7370
لميتد.، شــركة اســرائيلية

292034/9/12

تنوفــا ســنترال كوأوبريتيــف فــور ثــو ماركتينــغ اوف أغريكلتشــرال بروديوس ان اســرائيل 7371
لميتد.، شــركة اســرائيلية

292034/9/12

تنوفــا ســنترال كوأوبريتيــف فــور ثــو ماركتينــغ اوف أغريكلتشــرال بروديوس ان اســرائيل 7372
لميتد.، شــركة اســرائيلية

292034/9/12

32034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7392

252034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7393

182034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7394

32034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7395

142034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7396

92034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7397

182034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7398

422034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7400

242034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7401

252034/10/9اندستريا دي ديسينو تكستايل اس . ايه.)انديتكس اس . ايه.(7402

342034/10/12امبريال توباكو ليميتد7452

302034/11/6يونيليفر بي ال سي7506



285 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

رقم 
العالمة

انتهاء الصنفالمالك
الحماية

292034/11/6يونيليفر بي ال سي7507

302034/11/13شركة الحاج محمود حبيبه واوالده7557

162034/11/13شركة الحاج محمود حبيبه واوالده7558

302034/11/23يونيلفر بي ال سي7585

302034/11/23يونيلفر بي ال سي7587

32034/11/23يونيلفر بي ال سي7588

302034/12/9يونيلفر بي ال سي7598

302034/12/9يونيلفر بي ال سي7602

302034/12/9يونيلفر بي ال سي7603

302034/12/13يونيلفر بي ال سي7609

52035/2/24تاكيدا فارماسيوتيكال كومباني ليميتد7889

122035/12/7ديملير أي جي8646

32027/5/18شركة القدس للمستحضرات الطبية12479

72027/5/24شركة القدس العصرية لخدمات المصاعد واالدراج الكهربائية12489

432027/7/1شركة ستارز آند باكس كافي عادية عامة12602

292028/5/14شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية13527

292028/5/14شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية13528

352028/7/5شركة حلول لتقنية المعلومات المساهمة الخصوصية المحدودة13739

422028/7/5شركة حلول لتقنية المعلومات المساهمة الخصوصية المحدودة13740

382028/7/5شركة حلول لتقنية المعلومات المساهمة الخصوصية المحدودة13741

382028/7/15شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة13754

382028/7/15شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة13755

292028/7/17شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية13770

292028/7/17شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية13773

292028/7/17شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية13775

382028/9/13شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة14080

382028/9/13شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة14081

382028/9/13شركة االتصاالت الفلسطينية المساهمة العامة المحدودة14083

302029/9/16شركة البراق انترناشيونال15406

322029/9/16سمير حسن تايه الشاللدة15407

292031/10/14شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصية18241

302031/10/14شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصية18242
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العالمة

انتهاء الصنفالمالك
الحماية

312031/10/14شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصية18243

322031/10/14شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية مساهمة خصوصية18244

202033/1/8شركة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات20290

342033/2/7اكتسيونيرنو بروجيستفو بولغارتاباك هولدينغ20488

452033/2/8الجمعية الفلسطينية لأيتام ) ايالف (20501

322033/9/20رائد عبد الله محمد كرجة21658

292033/12/16عمر خالد ابراهيم بدران22023

432033/12/17شركة القصر للماكوالت العربية22028

342034/2/5تشاينا توباكو زهيجيانغ انداستريال كو. ال تي دي22280

342034/2/5تشاينا توباكو زهيجيانغ انداستريال كو. ال تي دي22281

252034/2/28شركة العائلة السعيدة لتجاره المالبس22437

122034/3/6نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا )وتعمل أيضا باسم نيسان موتور كو.، ليمتد(22469

292034/3/18شركة زاكي للصناعة ذ.م.م22541

92034/4/2جوانغزهو اليت إندستري أند ترايد غروب ليمتد22622

422034/4/3كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي/بي/ايه سي اتش اف انترناشونال ,دي/بي/ايه/ جلوبال كوميونتيز22628

62034/5/5يونايتد ستيتس جيبسم كومباني22882

172034/5/5يونايتد ستيتس جيبسم كومباني22883

192034/5/5يونايتد ستيتس جيبسم كومباني22884

62034/5/5يونايتد ستيتس جيبسم كومباني22885

172034/5/5يونايتد ستيتس جيبسم كومباني22886

192034/5/5يونايتد ستيتس جيبسم كومباني22887

92034/5/6أوتر برودكتس إل إل سي22894

162034/5/7شركه العرين للتصنيع والتسويق22899

162034/5/7شركه العرين للتصنيع والتسويق22901

162034/5/7شركة العرين للتصنيع والتسويق22904

162034/5/7شركة العرين للتصنيع والتسويق22905

352034/5/13شركة جيرون لتجارة السيارات22939

92034/5/14عامر احمد عبد الفتاح مرعي22957

352034/6/2شركة نتيفتي للسياحة والسفر23027

302034/6/2شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية23030

92034/6/19اوتر برودكتس ال ال سي23110

432034/6/25شركة فنادق نجمة بيت لحم23143
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انتهاء الصنفالمالك
الحماية

352034/6/25شركة فنادق نجمةبيت لحم23144

122034/6/25شركة فنادق نجمة بيت لحم23145

382034/7/21شركة الفارس لأعالم والبث الفضائي23254

122034/7/22فولكسواجن أكتنجزلشافت23255

352034/7/22فولكسواجن أكتنجزلشافت23256

372034/7/22فولكسواجن أكتنجزلشافت23257

362034/7/31شركة الشعاع لالستثمار والتنمية مساهمة خصوصية23312

292034/8/4شركة الزيتونة للمنتجات الغذائية23346

302034/8/6شركة الزيتونة للمنتجات الغذائية23354

92034/8/13أكتيبوالجيت إليكترولوكس23364

322034/8/13شركة ابوشمسية للتجارة والتسويق23365

432034/8/19سيكس كونتينانتس هوتلز, انك23407

432034/8/19سيكس كونتينانتس هوتلز, انك23408

432034/8/19سيكس كونتينانتس هوتلز, انك23409

312034/8/27محمد عودة عبد العزبز خصيب23463

62034/9/2ايفاس ايف اليتليري سانايي انونيم شيركيتي23478

92034/9/8أوتر برودكتس إل إل سي23493

322034/9/9شركة قساطلي شتورة )سولفيد(23515

82034/9/9شركة شنغهاي لالستيراد والتوزيع23516

112034/9/10شركة فايزمان ويريك ذ.م.م.23517

342034/9/10ديفيدوف اند سي اس اي23524

32034/9/12جونسون اند جونسون23533

362034/9/12جمعية مؤسسة محمود عباس23534

362034/9/12جمعية مؤسسة محمود عباس23535

52034/9/16شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف والتجميل م.خ.م23536

292034/9/17محالت عبد الكريم حسونة للمواد الغذائية23550

32034/9/17جونسون اند جونسون23551

32034/9/22ذا جيليت كومباني ال ال سي23561

32034/9/22ذا جيليت كومباني ال ال سي23562

32034/9/22ذا جيليت كومباني ال ال سي23563

302034/9/23شركة مسليات الجنوب م.خ.م23564

32034/9/26هري هيلثكير برايفت ليمتد23574
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انتهاء الصنفالمالك
الحماية

32034/9/26هري هيلثكير برايفت ليمتد23575

32034/9/26هري هيلثكير برايفت ليمتد23576

52034/9/26هري هيلثكير برايفت ليمتد23577

52034/9/26هري هيلثكير برايفت ليمتد23578

52034/9/26هري هيلثكير برايفت ليمتد23579

32034/9/26هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد23580

32034/9/26هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد23581

32034/9/26هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد23582

32034/9/26هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد23583

32034/9/26هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد23584

32034/9/26هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد23585

32034/9/26هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد23586

52034/9/26هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد23587

52034/9/26هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد23588

302034/9/30شركة المحسيري للمواد الغذائية23603

432034/10/3خالد عبد المجيد عبد الرحمن شاهين23611

312034/10/3شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات23613

302034/10/3شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات23614

312034/10/3شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات23615

302034/10/3شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات23616

352034/10/3شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات23617

302034/10/3شركة مصنع ومطاحن النصر للزعتر والبهارات23618

252034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23622

302034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23623

322034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23624

342034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23625

432034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23626

252034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23627

302034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23628

322034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23629

342034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23630

432034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23631
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انتهاء الصنفالمالك
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332034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23632

332034/10/8ريد بول جي أم بي أتش23633

432034/10/8مؤمن عبد الحميد محمد أبو عرفة23638

432034/10/8كبابجي ش.م.ل23642

252034/10/9سامح حمدي صالح مقبول23649

32034/10/22شركة البريق للمنظفات والتسويق23663

392034/10/29انتربرايس هولدينغز، اينك23730

92034/10/31فيس بوك، انك.23742

352034/10/31فيس بوك، انك.23743

382034/10/31فيس بوك، انك.23744

422034/10/31فيس بوك، انك.23745

452034/10/31فيس بوك، انك.23746

92034/10/31فيس بوك، انك.23752

352034/10/31فيس بوك، انك.23753

382034/10/31فيس بوك، انك.23754

422034/10/31فيس بوك، انك.23755

452034/10/31فيس بوك، انك.23756

292034/10/31ارال فودز امبا23757

292034/11/10ارال فودز امبا23797

72034/12/9كايسر كومبريسورين أس إي23934

112034/12/9كايسر كومبريسورين أس إي23936

302034/12/17اكس إل اينرجي انترناشونال كوربوريشن23954

52034/12/19سوديالك23960

292034/12/19سوديالك23961

302034/12/19سوديالك23962

322034/12/19سوديالك23963

192034/12/19غرينبلي انداستريز ليمتد23969

192034/12/19غرينبلي انداستريز ليمتد23970

292035/1/29كونسيرفاس برتغال نورتي, ال دي ايه24215

292035/2/4شركة إكسينيا إنترناشيونال ليمتد24249

302035/2/4شركة إكسينيا إنترناشيونال ليمتد24250

322035/2/4شركة إكسينيا إنترناشيونال ليمتد24251
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اخطار بالتسجيل النهائي

على أصحاب العالمات الواردة آدناه إتمام عملية 

خالل  المقررة  الرسوم  ودفع  النهائي  التسجيل 

 
ً
شهر من تاريخ صدور مجلة الملكية الصناعية، علما

أنه سيتم حذف العالمات التي ال يتم تسجيلها بعد 

هذا التاريخ.
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العالمة

الوكيلاسم مقدم الطلباسم العالمة

شركة باك فاير لصناعة وتجارة األحذية بالك فاير6022
المساهمة الخصوصية المحدودة

شركة روزان

محمد زاهر التميميشركة بال يلوبيجز للدعاية والنشر م.خ.مالصفحات الصفراء8493

شركة اكسي للكوزماتيكسشركة بخاري للكوزماتيكسجيسيكا جسيكا15652

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماوية20057

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماويةريفال 20731

شركة مصنع سنو لصناعة المواد الكيماويةاسيل باللغة العبرية20732

جميل جبرا ضاهرشركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبيةداتا كارد 21885

شركة سويت كراون للمعجناتسويت كراون25085

ال .تي .بي ال تي بي 26017
أل تي بي

علي عمر محمد ابو طيون

شركة نحوعالم أخضر للمنظفات وتشكيل جريكو 26666
األلمنيوم والحديد عادية عامة

المحامي بالل كمال ، اتقان للخدمات شركة سمارت ميد للتوريدات الطبية.سمارت ميد26678
االستشارية

وكيلها المحامي محمد عبدينالياهو اليكتركال ماركتينج ال تي ديموالر26745

وكالؤها المحاميان محمد عبدين وبالل كمالالياهو اليكتركال ماركتينج ال تي ديموالر26746

وكالؤها المحاميان محمد عبدين وبالل كمالالياهو اليكتركال ماركتينج ال تي ديموالر26747

وكالؤها المحاميان محمد عبدين وبالل كمالالياهو اليكتركال ماركتينج ال تي ديموالر26748

وكالؤها المحاميان محمد عبدين وبالل كمالالياهو اليكتركال ماركتينج ال تي ديموالر مولر26749

شركة مجوهرات القواسميكيو بي26769

شركة اولمبيك سبورت للتجهيزات واالدوات زيوس 26770
الرياضية مساهمه خصوصية

شركة اولمبيك سبورت للتجهيزات واالدوات جيفوفا 26772
الرياضية مساهمه خصوصية

شركة المنال لالنتاج االعالمي واالذاعيدريم26781

شركة سراج لالنتاج االعالمي والبث االذاعي سراج مع رسمة فانوس26783
والتلفزيوني

شركة المواد الخصوصية لالستيراد والتصديرشركة المواد الخصوصية لالستيراد والتصدير26785

باو اندستريال 26787
كومباني 

شركة باو الصناعية مساهمة خصوصية

شركه اللؤلؤه لاللمنيوماللؤلؤه26788

وسام العطاري 26794
لكماليات السيارات

وسام محمد جبر عبد اللطيف

فواز تيسير صايمةشركة عبد الحافظ العدوان وشريكةزين26798

اتقان للخدمات االستشارية،شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي.حضارة تحكم26799
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الوكيلاسم مقدم الطلباسم العالمة

مهند كببجيشركة موارد للتأثيث الساهمة المحدودةموارد26800

المحامية زينب ابو روميشركة جنين للبث االعالمي عادية عامةمشوار 26822

شركة صناعة الخليل للهيدروليكنجم الباطون26849

رفعت محمد عطا شلوديمخلالت الشلودي26854

انور حسين عوض زيداتشراب االميرة 26860

 اس بي بشكل رسمة 26875
على شكل راس قلب 

شركة سكر بنات لالزياء

شركة الياسمين للحلويات مساهمة سلمى26905
خصوصية

سابا وشركاهم للملكية الفكريةإنتل كوربوريشنإنتيل مع أحرف26910

سابا وشركاهم للملكية الفكريةإنتل كوربوريشنإنتيل مع أحرف26911

خالد محمد وجية محمد حجازي حرباويجي ام سي26914

المحامي رامي سهيل جابرعيد اندراوس حنا دحدلروزا26915

الشركه التركيه الفلسطينيه للصناعات 26950
الغذائيه الخصوصيه المحدوده

القدس اليفيتور اند 26953
اسكليتور 

شركة القدس العصرية لخدمات المصاعد 
واالدراج الكهربائية

القدساليفيتور اند 26954
اسكليتور 

شركة القدس العصرية لخدمات المصاعد 
واالدراج الكهربائية

شركة يونيفود للتجارة والتوزيع مساهمة انا برشلوني 26963
خصوصية

شركة يونيفود للتجارة والتوزيع مساهمة انا ريالي 26964
خصوصية

بانثر مع رسمة نمر 26965
بانذر

شركة يونيفود للتجارة والتوزيع مساهمة 
خصوصية

شركة ايه اس سي لالدوات المنزليةايه اس سي26989

شركة ايه اس سي لالدوات المنزليةتانك26991

رباح نهاد عبد المغني بدرباشمينا27001

فايز خليل حسين شحاتيتعسل الرهف27004

شركة اوتوديبوت لقطع غيار السيارات وصيانة شركة تايوان جولدن بي تي جي بيتي جي بي 27022
السيارات

شركة اتش اند اس الستيراد الدراجات النارية جوانجزهاو سونلينك اندصتري كوسونلينك27023
والكهربائية

المحامي مهند عساف ، اتقان للخدمات شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي.تيربو نت27048
االستشارية
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شركة اتش اند اس الستيراد الدراجات النارية جوانجزهاو سونلينك اندصتري كوحرف دي مع صورة 27055
والكهربائية

حسين عبد الرؤوف عبد ناصر الديناالرز ناصر الدين 27083

المحامي احمد االحمدشركة ادمز لالستيراد والتوزيع.بوتيكي27084

امجد عمروخالد حمدان محمد حمادةفايف ستار 27085

باسم عبدالمجيد عبد العظيم أبو الضبعاتكيراز27123

حاتم محمد الوريداتدارين سويتس27172

شركة ستارز آند باكس كافي مساهمة شيش كباب27179
خصوصية

شركة ستارز آند باكس كافي مساهمة شيش كباب27180
خصوصية

نضال محمد شعبان كرنزكرونزال27182

المحامي بالل كمال ، اتقان للخدمات شركة راية لالعالم والنشر.راية سوفت27187
االستشارية

محمد جمال محمود احمدمطاحن النخب27205

المحامي مهند عساف، اتقان للخدمات شركة البزار للمعدات والمواد االنشائية .البزار مع رسمة27217
االستشارية

212 كوللكشن تو 27218
ون تو 

شركة النوافير للتجارة الدولية

المحامي مهند عساف، اتقان للخدمات شركة زوون تكنولوجيز .ماكس ام27231
االستشارية

ZAKHRY KAZAM ZAKHRY MBAYEDزخري كاظم زخري امبيضمطعم البيت القديم27233

اشرف حاتم عارف ملحمأرام نيوز 27234

تامر ماجد محمود الجعبريجولد بالك27238

الشركة المتحدة لتنظيم المعارض مال وأعمال27283
والمؤتمرات المساهمة الخصوصية المحدودة

المحامي راسم كمال

الشركة المتحدة لتنظيم المعارض مال وأعمال27284
والمؤتمرات المساهمة الخصوصية المحدودة

المحامي راسم كمال

شركة بي اي زد تي اف ان نينغبو للمعدات اي بي فورك ليفت 27298
المحدودة

شركة اي ام اي للتجارة والصناعة

يوسف عزيز صالح مدبوحكول كوول27299

مهند حسن علي ابو صالح27306

غالب عبد الكريم حمدان بريمي27308

مسلخ دعاء سرور 27315
للدواجن 

دعاء عيسى عبد الغني سرور
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صابون هواش البلدي 27325
النابلسي _ صابون 

الغار 

سونيا خليل زكي هواش

SHAREKT LEONARDO LETEJARAشركة ليوناردو للتجارةشركة ليوناردو للتجارة27326

شركة اس اند اس لمواد البناء والمعدات اس اند اس 27327
مساهمة خصوصية

اشرف محمد باسم عبد الحكيم محتسبفيو27329

ينابيع للصناعة 27331
واالستثمار مع شعار

شركة ينابيع فلسطين للصناعة واالستثمار 
مساهمة خصوصية

شركة ايكا التجاريةايكا27332

اتش اند اس الستيراد الدراجات الناريه 27334
والكهربائيه

محمود طالل قاسم قاروط27335

المحامي انور منير دويكاتشركة البدوي العالمية لالستيراد والتصديراتونتي27344

المحامي انور منير دويكاتشركة البدوي العالمية لالستيراد والتصديرهنا27351

شركة مجمع سيلة الظهر التجاريه العاديه الضيافه27356
العامه

المحامي أنور منير دويكات

شركة مجمع سيلة الظهر التجاري العادية الضيافة27359
العامة

المحامي انور منير دويكات

داود وائل داود عابدينجولد27373

خالد حمزة محمد هاشم البغداديدنيا اف ام 27376

شركه تشكين فورتي الغذيه الدواجن 27377
الطبيعيه

شركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي قدستا27378
مساهمة خصوصية

شركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي قدسنا 27379
مساهمة خصوصية

شركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي قدسنا 27380
مساهمة خصوصية

شركة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي قدسنا 27381
مساهمة خصوصية

شركة سيدار للمفروشات واالدوات المنزليهسيدار27386

*شركة بال غروب للمواد الغذائيةميلك مان27391

al-sharika al-falastiniya lil-darajat شركة بياجيووسي المساهمة المحدودةجيليرا27404
al-nariyya

al-sharika al-falastiniya lil-darajat شركة بياجيووسي المساهمة المحدودةابريليا27405
al-nariyya
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al-sharika al-falastiniya lil-darajat شركة بياجيووسي المساهمة المحدودةبياجيو27406
al-nariyya

كمال نافز محمد جودهبلقيس27423

كمال نافز محمد جودهبلقيس27424

اجواء للصناعات الغذائية مصر – شركة نفيس 27573
مساهمة

شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية

المحامي بالل كمال ومهند عساف -شركة السايا للخدمات والمقاوالتسايا27643

عبد الرحمن احمد محمد بلشيعبود27820

بالل كمال - رام الله - برج رام الله التجاري - ط3عياش محمود عبد الرحمن عياشفيموس27976

شركة االمضاء 28063
للسيارات

المحامية زينب أبو روميشركة االمضاء للسيارات مساهمة خصوصية

المحامي عميد صيامشركة المدموج التجاريةالشهد28347

بيت المقدس للزعتر والبن والبهاراتبيت المقدس28459

شركة يلوللدعاية واالعالن المساهمة جود تايمز فلسطين28559
الخصوصية المحدودة

انجاز للخدمات االستشارية

شركة يلوللدعاية واالعالن المساهمة جود تايمز فلسطين28560
الخصوصية المحدودة

انجاز للخدمات االستشارية

شركة يلوللدعاية واالعالن المساهمة جود تايمز فلسطين28561
الخصوصية المحدودة

انجاز للخدمات االستشارية

شركة سيل تك الستيراد وتسويق التقنيات سيلكون موبايلز28590
الحديثة

انجاز للخدمات االستشارية

شركة سيل تك الستيراد وتسويق التقنيات سيلكون موبايلز28591
الحديثة

انجاز للخدمات االستشارية

فراس األتيره للملكية الفكريةشركة اتحاد الخليج لأغذيةاوستن28679

المحامية زينب رومي ابو روميشركة كالرك أوروبا محدودة الضمانكالرك 28756

ستيا كوليكشن مع 28815
شعار ايه اي جي مع 

رسمة عين

شركة ستيا لالستيراد والتصدير مساهمة 
خصوصية

هوم كيتشن أتش 28842
اند كي 

شركة ستيا لالستيراد والتصدير مساهمة 
خصوصية

شركة فقها لتجارة المواد الغذائية عادية تليانو كيكس 28854
عامة

شركة كراسنودار للمقاوالت واالستيرادلينت هيالسنانيز 28858

إرادة الحاضنة االولى لسيدات االعمال في ارادة مع شعار 28865
فلسطين غير الربحية

 SHAREKAT MAHMOUATشركة مجموعة االنظمة الكيماوية ذ م مكوالر ماتش28936
ALANTHEMAH ALKEEMAWIAH LTD 
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شبكة زينة القدس لالعالم والتنمية الخيريةزينة اعالم متميز 29022

شركة كت لالنتاج الفني واالعالمي مساهمة كت ميديا برودكشن 29036
خصوصية

شركة راديوالقمر للبث واالنتاج االذاعي راديو القمر مع شعار 29066
مساهمة خصوصية

شركة الشله التجاريه الصناعيةالشله29068

الشله مع رسمة 29069
طاحونة

شركة الشله التجاريه الصناعية

شركة الشله التجاريه الصناعيةالشله + شعار29071

شركة إيست ويست كوللدهانات مساهمة هوم ستار 29075
خصوصية

شركة رينبو كلرز للدهاناترينبو كلرز29081

جمعية باقة الشرقية التعاونية للخدمات 29083
الزراعية

شركة التيسير لتجارة المواد الغذائية التيسير29093
العادية العامة

المحامي أنور منير دويكات

شركة التيسير لتجارة المواد الغذائية التيسير29094
العادية العامة

المحامي أنور منير دويكات

شركة التيسير لتجارة المواد الغذائية التيسير29095
العادية العامة

المحامي أنور منير دويكات

شركة التيسير لتجارة المواد الغذائية التيسير29096
العادية العامة

المحامي أنور منير دويكات

شركة ابناء هواش للحجر الصناعي29098

شركة بي توبي جروب للتطوير واالستثمار دريم كارد29106
مساهمة خصوصية

المحامي أشرف علوي

رائد محمد صالح الزغيرتركي هوم29120

شركة ياسين دعنا واخوانه لصناعة وتجارة ديفا 29124
االحذية

الحرية راديو أف ام 29126
104.5

شركة المحيط اإلعالمية مساهمة خصوصية

انجاز للخدمات االستشاريةمحمد خالد محمد عليانالوسيط اكسبرس29128

انجاز للخدمات االستشاريةمحمد خالد محمد عليانالوسيط اكسبرس29129

انجاز للخدمات االستشاريةمحمد خالد محمد علياندور 2 دور29130

انجاز للخدمات االستشاريةمحمد خالد محمد علياندور 2 دور29131

شركة األنس للمواد الغذائيةحورية29157

انجاز للخدمات االستشاريةشركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءاتبرج تيليكوم29159
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انجاز للخدمات االستشاريةشركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءاتبرج تيليكوم29160

شركة الرائد المتحدة لأعمار والتطوير  ار جي الرائد جروب 29161
السياحي عادية عامة

المحامي عمار جرادات

مازن عبد المحسن حسن بدراتش سي همسات29196

احمد حرب محمد البطاطدوريفا29201

شركة المتوسط للمواد الغذائية مساهم كازارو29224
خصوصية

*

شركة ساجكولمواد البناء والتعهدات عادية عطا ابو جبة 29227
عامة

شركة وايتروز للمواد الغذائيةبونيتو29239

شركة العون الدولية للتنمية واالستثمارنور29240

انجاز للخدمات االستشاريةشركة رياده لالستثمار والتطويرطلة اريحا29254

انجاز للخدمات االستشاريةشركة رياده لالستثمار والتطويرجريكو هايتس29255

مطبعة طارق بريس 29259
مع شعار 

مراد ثابت انور الخطيب

محمد وصفي محمود عبد الحافظتيتانيوم29263

شادي محمد عبد اللطيف الحاج يوسف29265

شركة عياد لتجارة الالبسه الجاهزه العاديه ناينتي ون29277
العامة

بطاقة الطالب الجامعي 29278
الفلسطيني 

شركة في آي بي ترافيل للسياحة والسفر 
مساهمة خصوصية

شركة الشوارب للتجارة العامة والمقاوالت باريس 29281
عادية عامة

ابراهيم رزق عبد الكريم مشنيمودامكس29285

شركة البدوي العالمية لالستيراد والتصدير مشروب عمور29289
المساهمة خصوصية

المحامي انور منير دويكات

شركة الجوهري لالستيراد والتصديرشركة اكسس موتور المحدودةأكسس موتو 29291

عصام بيوضطارق ايوب عويويالديرة29292

شركة سوبر لينك لالتصاالتوايزوير ويزوير29296

وسام وائل عبد الغني الزعتريوسام29298

نداء عيسى عبد الله عياشأسواق نيوز 29300

المحامي بالل كمال - رام الله برج رام الله شركة الملحم للتوزيع والتسويق29308
 التجارية 

- الطابق الثالث

شركة المجره الجديده للطاقه المساهمه جالكسي بور29322
الخصوصيه

المحامي أنس الجدع
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الشركة العالمية لمستحضرات الوقاية يونيباسكو 29327
والتعقيم

بيبروس بيبيروز بي 29348
بي روز

منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشة

منصور عبد الرحيم خليل ابو عيشةمونتاج29349

شركة شودي ورك لتجارةالخشب ولوازم شو دي ورك29353
النجارين

 شركة فرسان العدالة للمحاماة 
واالستشارات والدراسات القانونية

حسن عبد الحفيظ محمد قطراوياالوائل29380

مهرجان فلسطين 29382
للتسوق 

شركة الخدمات والحلول التصديرية المتكاملة

شركة هولي الند أورجانكسهولي أورجانكس29395

فاطمة محمود مصطفى ابو غلوسهوليفيل 29422

فرسان العدالة للمحاماة واالستشارات فرسان العداله 29428
والدراسات القانونية /المدنية

سات كاست لالنتاج 29451
التلفزيوني

شركة سات كاست لالنتاج التلفزيوني 
مساهمة خصوصية

المحامي فؤاد جدوعشركة بذور االمل للتأسيس الزراعي م.خ.م.هوب )شعار( 29452

الشركة الفلسطينية للصادراتدحنون فلسطين 29458

الشركة الفلسطينية للصادراتدحنون فلسطين 29459

اورينت تكستايل 29475
او تي

عميد بريكشركة زارا فاشن لألبسه

شركة مسافي للصناعة والتجارةكات كت29476

ليلى مراد يحيى بعباع29491

المحامي بالل كمال - رام الله .شركة مونيترز لالبحاث والمتابعة التجاريةمرصد مارصد29492

شركة بيوتك للتوريدات الطبية م.ماكون بيوتك )هانكزو( م.ماون كول بالس29496

شركة السلسلة للمواد الغذائية واالستيراد الكرمل مع شعلر 29501
واالستثمار مساهمة خصوصية

شركة دوبك للتجارة واالستثمار م خ مبالي شاج29521

شركة البروللتجارة واالستثماربرو 29524

شركة البروللتجارة واالستثماربرو 29525

شركة عناب للمطاعم والكفتيرياتمطعم عناب29526

شركة المتون لتجارة وصناعة الدهاناتروسيكانا29528

شركة رام الله 29529
ديجيتال لالنتاج 

الفني 

شركة رام الله ديجيتال لالنتاج الفني

شركة المتون لتجارة وصناعة الدهاناتمتون29530
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شركة أورينت للتجارة والتسويقبيقي شاين29589

علية سيدة فلسطين - 29633
الطيبة - رام الله 

مريم سمعان حنا ديموند

شركة زيتنا للتجارة العامة والتسويق جولدن جاردن 29634
مساهمة خصوصية

شركة زيتنا للتجارة العامة والتسويق شاي االرنب 29635
مساهمة خصوصية

شركة زيتنا للتجارة العامة والتسويق الفوال 29637
مساهمة خصوصية

شركة بال غاز لخدمات التوزيعألو غاز29639

خليل نبيل خليل ابو شمسيةميكاس29641

أمير رجا يوسف عودةأيفوري 29647

محمد بشار نظمي عبداللهميكي29648

شركة سوبر لينك لالتصاالتبوش موبايل مع رسمه29663

منذر عبد العظيم محمد شاورام ايه29667

شركة اوكتار للتجارة والتسويق مساهمة جوكر 29697
خصوصية

المحامي أشرف علوي

شركة اوكتار للتجارة والتسويق مساهمة جانتي 29698
خصوصية

المحامي أشرف علوي

شركة اوكتار للتجارة والتسويق مساهمة جيرلي تيك 29699
خصوصية

المحامي أشرف علوي

ابراهيم عثمان اسماعيل وزوزاقوال خلدها التاريخ29701

بيت العسل 29706
الفلسطيني 

شركة بيت العسل الفلسطيني لتجارة 
المنتجات الغذائية مساهمة خصوصية

شركة نيوجيرسي لصناعة وتجارة االحذيةكورونت29715

شركة مسافي للصناعة والتجارةجوستو29716

شركة سوبر لينك لآلتصاالتوايزوير29724

المحامي لؤي خالد يوسف ابو خديجةشركة سويس ارابيان لصناعة العطورسابل سبيل29730

المحامي لؤي خالد يوسف ابو خديجةشركة سويس ارابيان لصناعة العطورشيرلي ماي29731

محمد جمعة محمد ربحي عمر زيتونزيتون29732

محمد جمعة محمد ربحي عمر زيتونزيتون29733

شركة العميد للتسويق واالستيراد مساهمة مسايا29734
خصوصية

شركة العميد للتسويق واالستيراد مساهمة 
خصوصية

شركة ابناء مروان حلمي العقاد للتجارة لوليتام 29752
واالستثمار

اشرف جبر
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رقم 
العالمة

الوكيلاسم مقدم الطلباسم العالمة

شركة ابناء مروان حلمي العقاد للتجارة ليلى29753
واالستثمار

اشرف جبر

المحامي ضياء حّموخليل جودت صالح حموذا كويين29757

ابراهيم امين شديد29770

المحامي جميل عادل سعادةشركة الجدور لالعالف مساهمة خصوصيةاعالف الجدور مع شعار 29777

شركة مدارس نولج هاوس لالبتكار والتعليم مدارس دار المعرفه29782
مساهمة خصوصية محدوده

شركة أبناء صالح شكري للتجارة والتسويق29797

شركة جولدن كير لتجارة النثرياتفلفت29816

باسم ياسر احمد ابوزهرةزد الين29826

شركة موزار للصناعات االنشائيةموزار 29838

شركة المسلماني 2 للتسويق مساهمة 29841
خصوصية

شركة المسلماني 2 للتسويق مساهمة 29842
خصوصية

شركة المسلماني 2 للتسويق مساهمة 29843
خصوصية

شركة بال بوكس للكرتونبال بوكس29848

سابا وشركاهم للملكية الفكريةكاي تي أم إيه جيك ت م كي تي ام 29855

خالد محمود محمد ابو اسنينةاالمير29856

فضل نظمي حنفي أبو شامةرد اليك29887

شركة نايس للمواد الغذائية مساهمة موتي 29892
خصوصية

المحامي تامر الخطيب

أحمد يحيى عبد الوهاب محتسبسوقي 29897

شركة السويطي للديكور والجبصالشركة الوطنية للجبس المحدودة شعار 29908

شركة واصف الحج احمد عامر الستيراد فارتكس 29918
وتوزيع قطع غيار السيارات

امجد سعدي اسعد الجعبريماستر29919

شركة واصف الحج احمد عامر الستيراد فارتكس 29920
وتوزيع قطع غيار السيارات

شركة الحامد للدائن واالستثمار مساهمة الحامد مع شعار 29922
خصوصية

شركة ارتك الفنيه للدعايه واالعالنراديو حياة 29925

شركة تتش تك لالستيراد والتجارهفون ماكس29928

جابر احمد صالح سمارهروفان بينتس للديكور29941

شركة العائشة لتجارة المواد التموينيةام كي اف مع رسمة 29963
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رقم 
العالمة

الوكيلاسم مقدم الطلباسم العالمة

نفسهجمعية انعاش االسرةجمعية انعاش االسرة29972

شركة فلة للقرطاسيةشام 29978

شركة المسلماني 2 للتسويق مساهمة 29982
خصوصية

شركة المسلماني 2 للتسويق مساهمة 29983
خصوصية

شركة المسلماني 2 للتسويق مساهمة 29984
خصوصية

شركة المسلماني 2 للتسويق مساهمة 29985
خصوصية

رباح نهاد عبد المغني بدرسفن بست29986

زكريا صبحي سليمان طنطاويالبطاطا الذهبية29988

شركة النجوم الالمعه لصناعة وتجارة ستارز30004
البالستيك

شركة شاور لاللبسة الداخليةميكسي30007

المحامي عواد احمد عواد سليمشركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصيةبيليني جيالتو الونج30008

المحامي عواد احمد عواد سليمشركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصيةبيليني جيالتو الونج30009

صب ماكس جريل 30010
صبس

المحامي عواد احمد عواد سليمشركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصية

صب ماكس جريل 30011
صبس

المحامي عواد احمد عواد سليمشركة مزاج للتجارة العامةمساهمة خصوصية

المحامي عواد احمد عواد سليمشركة مزاج للتجارة العامةمساهمة خصوصيةجو بالكز جي بي30012

المحامي عواد احمد عواد سليمشركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصيةفراي ديلي30013

المحامي عواد احمد عواد سليمشركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصيةفراي ديلي30014

المحامي عواد احمد عواد سليمشركة مزاج للتجارة العامة مساهمة خصوصيةجو بالكز جي بي30015

عوادشركة هارد روك للتجارة العامة والمقاوالتبنز & بنز30016

المحامي عواد احمد عواد سليمشركة هاردروك للتجارة العامة والمقاوالتبنز & بنز30017

المحامي يوسف شوكتشركة كام تك للزيوتفورساج30023

انجاز للخدمات االستشاريةبسام شفيق محمود ازحيمانروفان شوكوالتير30024

انجاز للمحاماةشركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءاتتور بيتزا30025

انجاز للخدمات االستشاريةشركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءاتميكسيكان تاكو شوب30026

انجاز للمحاماةشركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءاتفالفل شوب30028

جيمبوس جوس اند 30030
ايس كريم

انجاز للخدمات االستشاريةشركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات

باليستاين تريد تور 30031
فود كورت

انجاز للمحاماةشركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات
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رقم 
العالمة

الوكيلاسم مقدم الطلباسم العالمة

سب كلب ساندوتش 30032
شوب

انجاز للمحاماةشركة ار اي اند بي للتطوير واالنشاءات

عالء ابراهيم حمدي قفيشةكابتن30034

ليلى مراد يحيى بعباع30054

شركة تتش تك لالستيراد والتجارههوم توم30060

المحامي عميد صيامشركة المدموج التجاريةبربيامبا30076

نادر جميل قمصيةفيتيك ترغوفينا دووفيتيك30078

المحامي راسم كمالشركة مينا ويلنس كوربدوسات30084

المحامي راسم كمالشركة مينا ويلنس كوربدوسات30085

المحامي راسم كمالشركة مينا ويلنس كوربدوسات30086

المحامي راسم كمالشركة مينا ويلنس كوربدوسات30087

المحامي راسم كمالشركة مينا ويلنس كوربدوسات30088

المحامي راسم كمالشركة مينا ويلنس كوربدوسات30089

المحامي صالح الجنيدي / ت: -2217433 2شركة السليمانية للصناعة واالستثمارالنسيم 30090

سعاده عبد الكريم محمد فريج30103

شركة نضال سدر واخوانه لتجارة الغازحرف اس30104

شركة النكهات المضافة للطعام الصناعية فافكو 30106
التجارية مساهمة خصوصية

المحامي موسى عيسى حمدان

شركة النكهات المضافة للطعام الصناعية فافكو 30107
التجارية مساهمة خصوصية

المحامي موسى عيسى حمدان

شركة باروس لتجارة المواد الغذائيةباروس مع الرسمة30115

مكتب المحامية تحرير صبيحرشدي عوض نايف عفوريمنتج تل المرح30144

شركة السمسم الذهبي للمواد الغذائية السمسم الذهبي30166
واالستثمار

باسم مسودي

المحامي صدام حسينشركة وايت شاركوايت شارك30168

شركة الند برينت برس للطباعة مساهمة شعار 30191
خصوصية

المحامي نظمي ابو ميزر

أحمد عمر محمد علي أبو رعدحبيبي بيوتي30193

شركة المسلماني 2 للتسويق مساهمة هوم أوف اكسلنس 30206
خصوصية

كنوز فلسطين مع 30227
شعار 

شركة التوفيق لتصدير المنتجات 
الفلسطينية عادية عامة

محمد بشار نظمي عبداللهميكي30246

محمد بشار نظمي عبداللهفود بوكس مع رسمة30252
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رقم 
العالمة

الوكيلاسم مقدم الطلباسم العالمة

شركة ميلك لتجارة وتصنيع المالبس إمبراطور30254
ومستلزماتها مساهمة خصوصية

م مالك العوري

شركة ميلك لتجارة وتصنيع المالبس ملك وومن انديز30255
ومستلزماتها مساهمة خصوصية

م مالك العوري

شركة ميلك لتجارة وتصنيع المالبس بال كوتون30256
ومستلزماتها مساهمة خصوصية

م مالك العوري

شركة ميلك لتجارة وتصنيع المالبس بال كوتون30257
ومستلزماتها مساهمة خصوصية

م مالك العوري

شركة الحميدي لاللبان والمواد الغذاىيه30261

شركة الحميدي لاللبان والمواد الغذاىيه30262

شركة الحميدي لاللبان والمواد الغذاىيه30263

شركة تالكوللتجاره واالستثمار مساهمة ايليت 30267
خصوصية

الحجل للبصريات - 30275
خضر الحجل

 شركة ريجال للبصريات واالجهزة الطبية 
واالدوية الطبية ومستلزماتها مساهمة 

خصوصية

دعاء يوسف احمد شيخ احمد

الحجل للبصريات - 30276
خضر الحجل

 شركة ريجال للبصريات واالجهزة الطبية
 واالدوية الطبية ومستلزماتها مساهمة 

خصوصية

دعاء يوسف احمد شيخ احمد

شركة هاوس كلين لتصنيع وتجارة مواد الرائد30292
التنظيف

شركة بلوسوم للدعاية واالعالن والتسويق بلوسوم30294
االلكتروني

المحامي محمد عنان المصري

وسام نعيم جميل عالونهمطبعة القمه30307

المحامي مهند عساف - اتقان للخدمات شركة بال تن لالعالم والبحوث والدراساتفلسطين 3166610
 االستشارية 

- رام الله برج رام الله التجاري - ط3

كارم هاني محمد نزالالهادف مع شعار 31729

شركة الثناء للصناعه والتجاره31808

ابراهيم ميشيل ابراهيم عويصعربي اوتو 30322

دولفين تكنولوجي 30333
لاللكترونيات 

شركة دولفين تكنولوجي لاللكترونيات 
مساهمة خصوصية

شركة دولفين تكنولوجي لاللكترونيات دولفين تكنولوجي 30334
مساهمة خصوصية

شركة حيفا للتسويق الزراعيالدله مع رسمة30338

شركة حسونة اخوان الدولية للمواد الغذائيةبايت مي30345
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رقم 
العالمة

الوكيلاسم مقدم الطلباسم العالمة

شركة السندباد موبايل لأجهزة الخلوية اس ام السندباد 30356
والتسويق مساهمة خصوصية

عمر يوسف محمود خليفةشيشه كافيه 30357

عمر يوسف محمود خليفةشيشه كافيه 30358

 PALESTENA FIELD LEL MAWAD/فودا ناتيورالنا م. خ. م.30371
 AL GETHAEYA WA AL-

ESTTHMAR Co.  
tel: +97 2 24 23 83

 PALESTENA FIELD LEL MAWAD/فودا ناتيورالنا م. خ. م.30372
AL 

 GETHAEYA WA AL-ESTTHMAR 
Co. 

 tel: +97 2 24 23 83

غسان العقاد _نابلس_رفيديا_فوق معرض شركة اركان للمطاعم واالستثمار السياحيارام30373
جوال

عيبال راديو اف ام 30374
101.4

شركة بانوراما للتلفزة والصحافة واالعالم

عالء عبد الصمد شحدة اجريواي سبيس30376

حسام محمد محسن مسالمةقصر الضيافة30377

شركة ريدكوللتصنيع والتجارةكورب30379

المحامي ثائر ياسر عمروشركة ركن االستثمار الفلسطينيكيو ماكس30381

المحامي ثائر ياسر عمروشركة ركن االستثمار الفلسطينيكيو ماكس30382

Nazmi Abu maizerشركة مسليات الجنوب مساهمة خصوصيةماجيك30408

انجاز للخدمات االستشاريةمحمد خالد محمد عليانالوسيط بي تو بي30425

انجاز للخدمات االستشاريةمحمد خالد محمد عليانالوسيط بي تو بي30426

مؤسسة عبد المحسن القطانرؤى تربوية 30427

شركة انجلش اون الين لتعليم اللغات اي او ستادي 30432
مساهمة خصوصية

شركة مجموعة الزغل لالستثماربوستر30433

انجاز للخدمات االستشاريةشركة سي ليفيل لالستيراد والتسويقفيتاليا هيلث فود30437

سائد محمد سلمان الهالليالمغربي30438

باهر محمود عبد الله ريانسمارت فيجن 30444

جامعة الخليلراديو علم 30446

عمرو عادل احمد عمروعمرو30456

محمود محمد محمود ابو عرامشام 30458

طاهر علي فايز سعدام جي سبورت 30466



305 2020/11/2العـدد الرابع والثالثون

رقم 
العالمة

الوكيلاسم مقدم الطلباسم العالمة

انس عماد محمد اللحامجوف30485

ايهاب محمد أحمد عطاونة30486

شركة المتميزون لالستيراد والتصدير مستر طوني توني30509
مساهمة خصوصية

شركة مطعم وكوفي شوب استكانة عادية استكانة 30519
عامة

شركة عمر الحوامدة لالستيراد والتصدير جوردن فالي 30523
وتأجير السيارات عادية عامة

شركة عمر الحوامدة لالستيراد والتصدير مياه الخير 30524
وتأجير السيارات عادية عامة

نفسهنديم عبد المعطي جوده البكريطوبى توبى30743

ابراهيم عيسى محمد صيادبطاطا مع شعار بتاتا31056

شركة امالح الضفة 31181
الغربية

شركة امالح الضفة الغربية مساهمة 
خصوصية

شركة مطابع الورقاء الشاملة مساهمة شعار31273
خصوصية

رائد عبد الله محمد كرجةماغنوم31353

شركة جولدن بالك لالدوات المنزليةجولدن بالك31644

كينج كراب مع رسمة 32919
عقرب 

المحامي نصر شحادة 522844393 . هيالنا عبد السالم عارف ابوليل
46466153

ريم حمدان رحال عياطالمحترف 32971

رافت ابراهيم محمد طنينهالكرمل 33209

جعفر اكرم سعدي جمجوممزاكي33442

يوسف جرجس يوسف رزقشرم الشيخ33497

شركة سموللمصاعد واألدراج الكهربائيةشركة كاني إليفيتر كو لمتدكونل 33771

شركة السدرة لتجارة وتعبئة المواد الغذائيةالسدرة33813
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إعالن رقم ) 6 ( 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 :  100855

تاريخ ايداع الطلب :  2020/08/31

اسم طالب التسجيل :  شركة نقل أخوان ذ.م.م

اسم الوكيل :  فراس اتيرة للملكية الفكرية 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : قناع رياضي للوجه                

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 02-29

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب :  200856

تاريخ ايداع الطلب :  2020/09/08

اسم طالب التسجيل :  مجدي ماجد عبد الدويك 

اسم الوكيل : مجدي ماجد عبد الدويك 

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : رسم صناعي خاص بالكوزمتكس ومنتجات العناية بالشعر والجسم

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 03-28

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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رقم ايداع الطلب :  300857

تاريخ ايداع الطلب :  2020/09/14

اسم طالب التسجيل :  شركة الفرات االستثمارية

اسم الوكيل : عصام رجب التميمي

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : عبوة المياه

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 01-09

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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إعالن رقم ) 5 ( لسنة 2020

قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم )22( لسنة 1953

 ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم )22( لسنة 
ً
وفقا

المنشورة  اختراع  امتياز  لتسجيل  طلبات  قدمت  فقد   ،1953

في اإلعالن ويحق االعتراض عن تسجيل أي اختراع في أي 

طلب من هذه الطلبات خالل المدة القانونية البالغة شهرين 

 حسب 
ً
االعتراض خطيا ان يقدم  تاريخ هذا االعالن، على  من 

االصول المقررة الى المسجل، ويبين فيها اسباب االعتراض 

التي يستند اليها في اعتراضه. 

رجاء جواعدة

مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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Patent No. 00328 (11))11( رقم البراءة : 00328

Appl. No. 00328 (21))21( رقم الطلب : 00328

Filed: 22/05/2018 (22))22( تاريخ الطلب : 2018/05/22

)71( المالك:
هبة عماد محمد فايز دويك 
ناريمان راضي موسى زاهدة
نادية عايد حسين اعقيفان

 

(71) Applicant: 
Heba Emad Mohammed Fayez Dweik
Nariman Radhi Musa Zahidah
Nadia Ayed Hussein Aaqifan

)72( المخترعون: 
هبة عماد محمد فايز دويك 
ناريمان راضي موسى زاهدة
نادية عايد حسين اعقيفان

(72) Inventors: 
Heba Emad Mohammed Fayez Dweik
Nariman Radhi Musa Zahidah
And Nadia Ayed Hussein Aaqifan

 : Agent (74))74( الوكيل : 

)54( عنوان االختراع:
جهاز معالجة المياه العادمة

(54) Invention Title:
Waste Water Treatment Device (WWTD)

)57( المختصر :

الصحــي  الصــرف  لميــاه  معالجــة  وحــدة  مــن  الجهاز مصمــم 
متكاملــة, فعالــة وصديقــة للبيئــة,  تعمــل علــى إزالــة الكــروم 
مــن ميــاه الصــرف الصحــي مــن مصانــع مدابــغ الجلــود عــن طريــق 
االدمصــاص )االمتــزاز( علــى جســيمات النفايــات الصلبــة الناتجــة 
ــن  ــوث م ــى التل ــي القضــاء عل ــو(، وبالتال ــن مناشــير الحجــر )الرب م

المصنعيــن .

(57) Abstract :

The device designed is an integrated, efficient and 
environmentally ecofriendly waste water treatment 
unit,  that removes chromium from the tanneries waste 
water  by adsorption on solid waste particles from 
stone cutting industries, thus eliminating pollution 
from both manufacturers.
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Patent No. 00359 (11))11( رقم البراءة : 00359

Appl. No. 00359 (21))21( رقم الطلب : 00359

Filed: 26/12/2019 (22))22( تاريخ الطلب : 2019/12/26

)71( المالك:

أ اند أي سيرفسيس انكوربوراتيد

مكتب 611، الطابق6، ذا فيرمونت دبي،شارع الشيخ زايد 
]AE[ ص.ب: 33964، دبي، اإلمارات العربية المتحدة

(71) Applicant: 

A&I Services Incorporated

Office 611, Level 6, The Fair-
mont Dubai, Sheikh Zayed Road 
PO BOX 33964, Dubai, UAE,UNITED ARAB 
EMIRATES

)72( المخترعون: 
الكس هيريرا, ام بي كيه تاور، شقة 5502#، الخليج 

التجاري، دبي، االمارات العربية المتحدة

 اياد باغدان, اكزيكيتيف تاور جي، شقة 4005#، الخليج 
التجاري، دبي، االمارات العربية المتحدة 

(72) Inventors: 
Alexis Eduardo Herrera, MBK Tower, Apt 
#5502, Business Bay, Dubai, UAE

Iyad Samer Baghdane, Executive Tower G, Apt 
#4005, Business Bay, Dubai, UAE

)74( الوكيل : 
سابا وشركاهم للملكية الفكرية, ص.ب.4472، البيرة، 

;]PS[ الضفة الغربية، فلسطين

(74) Agent : 
Saba & Co. IP, P.O. Box 4472, El-Bireh, the 
West Bank, Palestine

)54( عنوان االختراع:
  نظام  توليد قدرة عالي الكفاءة وطريقة لتشغيله

(54) Invention Title:
A High Efficiency Power Generation System 
And A Method of Operating Same

)57( المختصر :

الصحــي  الصــرف  لميــاه  معالجــة  وحــدة  مــن  الجهاز مصمــم 
متكاملــة, فعالــة وصديقــة للبيئــة,  تعمــل علــى إزالــة الكــروم 
مــن ميــاه الصــرف الصحــي مــن مصانــع مدابــغ الجلــود عــن طريــق 
االدمصــاص )االمتــزاز( علــى جســيمات النفايــات الصلبــة الناتجــة 
ــن  ــوث م ــى التل ــي القضــاء عل ــو(، وبالتال ــن مناشــير الحجــر )الرب م

المصنعيــن .

(57) Abstract :

The device designed is an integrated, efficient and en-
vironmentally ecofriendly waste water treatment unit,  
that removes chromium from the tanneries waste wa-
ter  by adsorption on solid waste particles from stone 
cutting industries, thus eliminating pollution from both 
manufacturers.
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