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العدد الخامس والثالثون

تاريخ االصدار ()2021/1/21

إعالن رقم (  ) 1لسنة 2021
بموجب أحكام قانون العالمات التجارية
رقم  33لسنة 1952
الساري في المحافظات الشمالية
لقد قدمت لدينا طلبات لتسجل العالمات التجارية
المنشورة في هذا العدد من مجلة الملكية الصناعية.
ومن ثم يجوز االعتراض على تسجيل أي منها خالل ثالثة
أشهر من تاريخ نشر هذا اإلعالن .وعلى المعترض أن
ً
يتقدم باعتراضه مكتوبا إلى مسجل العالمات التجارية
ً
ً
وفقا لألصول خالل األجل المذكور مبينا فيه أسباب
اعتراضه ليتسنى لنا إجراء المقتضى القانوني.

رجاء جواعدة
مسجل العالمات التجارية
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)(1
Date :27/06/2019

التاريخ 2019/06/27 :
العالمة التجارية رقم 36353 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:36353
Class: 5

بإســم  :بورنغيــر انغلهيــم فارمــا جــي ام بــي اتــش انــد كــو .كــي
جــي

Applicant Name: Boehringer lngelheim Pharma GmbH
& Co. KG
Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany

العنوان  55218 :انغلهيم ،المانيا

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: Saba & Co. Intellectual 4472
Property - P.O. Box 4472 Al - Bireh - West Bank – Tel
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760
02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المســتحضرات الصيدالنيــة لعــاج أمــراض انســداد الشــعب pharmaceutical preparations for the treatment of
obstructive airways diseases.
الهوائيــة.

)(2

التاريخ 2019/10/15 :
العالمة التجارية رقم 36904 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جيه تي انترناشيونال اس ايه
العنوان  : 8رو كازم-رادجافي 1202 ,جنيف ,سويسرا

Date :15/10/2019
Trademark No.:36904
Class: 34
Applicant Name: JT International SA
Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202
Geneva, Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ابــو غزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي – تــي ام بــي Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
اجنتــس ليمتــد ص ب  3800البيــرة
Box 3800 Al-Birah
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لمســتلزمات
الســجائر االلكترونيــة؛ الســجائر؛ الســيجار؛ مباســم مدخنيــن للســجائر
االلكترونيــة؛ منكهــات ,غيــر زيــوت االســاس ,لالســتخدامفــي الســجائر
االلكترونيــة؛ اجهــزة تبخيــر للتبــغ؛ مبخــرات الغــراض التدخيــن؛ مبخــرات
فمويــة للمدخنيــن؛ خراطيــش تبــاع معبئــة بمنكهــات كيميائيــة علــى
شــكل ســائل للســجائر االلكترونيــة؛ ســائلالســجائر االلكترونــة مكــون
مــن منكهــات علــى شــكل ســائل ,غيــر زيــوت االســاس ,يســتخدم العــادة
تعبئــة خراطيــش الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة
للســجائر االلكترونيــة؛ التبــغ؛ســجائر تحتــوي علــى مــواد التبــغ ,ليســت
الغــراض طبيــة؛ منافــض؛ والعــات للمدخنيــن؛ ادوات المدخنيــن ,منتجــات
التبــغ

ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC C
IGARETTE ACCESSORIES CIGARETTES
CIGARS SMOKERS’ MOUTHPIECES FOR ELECTRONIC 
CIGARETTES FLAVORINGS, OTHER
THAN ESSENTIAL OILS, FOR USE IN ELECTRONIC 
CIGARETTES VAPORIZING DEVICES
FOR TOBACCO VAPORIZERS FOR SMOKING
PURPOSES ORAL VAPORIZERS FOR SMOKERS
CARTRIDGES SOLD FILLED WITH CHEMICAL
FLAVORINGS IN LIQUID FORM FOR ELECTRONIC CIGARETTES ELECTRONIC CIGARETTE LIQUID COMPRISED OF F
 LAVORINGS IN LIQUID
FORM, OTHER THAN ESSENTIAL OILS, USED TO
REFILL ELECTRONIC CIGARETTE CARTRIDGES
LIQUID NICOTINE SOLUTIONS FOR ELECTRONIC CIGARETTES T
 OBACCO SUBSTITUTES TOBACCO CIGARETTES CONTAINING TOBACCO
SUBSTANCES, NOT FOR MEDICINAL PURPOSES
ASHTRAYS LIGHTERS FOR SMOKERS SMOKERS’ ARTICLES, TOBACCO PRODUCTS

اشتراطات خاصة :مشروطه بعدم حماية الرسم الصناعي الموجود في العالمة

)(3

التاريخ 2019/10/15 :
العالمة التجارية رقم 36906 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جيه تي انترناشيونال اس ايه
العنوان  : 8رو كازم-رادجافي 1202 ,جنيف ,سويسرا

Date :15/10/2019
Trademark No.:36906
Class: 34
Applicant Name: JT International SA
Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202
Geneva, Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ابــو غزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي – تــي ام بــي Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
اجنتــس ليمتــد ص ب  3800البيــرة
Box 3800 Al-Birah
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لمســتلزمات
الســجائر االلكترونيــة؛ الســجائر؛ الســيجار؛ مباســم مدخنيــن للســجائر
االلكترونيــة؛ منكهــات ,غيــر زيــوت االســاس ,لالســتخدامفــي الســجائر
االلكترونيــة؛ اجهــزة تبخيــر للتبــغ؛ مبخــرات الغــراض التدخيــن؛ مبخــرات
فمويــة للمدخنيــن؛ خراطيــش تبــاع معبئــة بمنكهــات كيميائيــة علــى
شــكل ســائل للســجائر االلكترونيــة؛ ســائلالســجائر االلكترونــة مكــون
مــن منكهــات علــى شــكل ســائل ,غيــر زيــوت االســاس ,يســتخدم العــادة
تعبئــة خراطيــش الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة
للســجائر االلكترونيــة؛ التبــغ؛ســجائر تحتــوي علــى مــواد التبــغ ,ليســت
الغــراض طبيــة؛ منافــض؛ والعــات للمدخنيــن؛ ادوات المدخنيــن ,منتجــات
التبــغ

ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC C
IGARETTE ACCESSORIES CIGARETTES
CIGARS SMOKERS’ MOUTHPIECES FOR ELECTRONIC 
CIGARETTES FLAVORINGS, OTHER
THAN ESSENTIAL OILS, FOR USE IN ELECTRONIC 
CIGARETTES VAPORIZING DEVICES
FOR TOBACCO VAPORIZERS FOR SMOKING
PURPOSES ORAL VAPORIZERS FOR SMOKERS
CARTRIDGES SOLD FILLED WITH CHEMICAL
FLAVORINGS IN LIQUID FORM FOR ELECTRONIC CIGARETTES ELECTRONIC CIGARETTE LIQUID COMPRISED OF F
 LAVORINGS IN LIQUID
FORM, OTHER THAN ESSENTIAL OILS, USED TO
REFILL ELECTRONIC CIGARETTE CARTRIDGES
LIQUID NICOTINE SOLUTIONS FOR ELECTRONIC CIGARETTES T
 OBACCO SUBSTITUTES TOBACCO CIGARETTES CONTAINING TOBACCO
SUBSTANCES, NOT FOR MEDICINAL PURPOSES
ASHTRAYS LIGHTERS FOR SMOKERS SMOKERS’ ARTICLES, TOBACCO PRODUCTS

اشتراطات خاصة :مشروطه بعدم حماية الرسم الصناعي الموجود في العالمة

)(4

التاريخ 2019/10/15 :
العالمة التجارية رقم 36908 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جيه تي انترناشيونال اس ايه
العنوان  : 8رو كازم-رادجافي 1202 ,جنيف ,سويسرا

Date :15/10/2019
Trademark No.:36908
Class: 34
Applicant Name: JT International SA
Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202
Geneva, Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ابــو غزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي – تــي ام بــي Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
اجنتــس ليمتــد ص ب  3800البيــرة
Box 3800 Al-Birah
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لمســتلزمات
الســجائر االلكترونيــة؛ الســجائر؛ الســيجار؛ مباســم مدخنيــن للســجائر
االلكترونيــة؛ منكهــات ,غيــر زيــوت االســاس ,لالســتخدامفــي الســجائر
االلكترونيــة؛ اجهــزة تبخيــر للتبــغ؛ مبخــرات الغــراض التدخيــن؛ مبخــرات
فمويــة للمدخنيــن؛ خراطيــش تبــاع معبئــة بمنكهــات كيميائيــة علــى
شــكل ســائل للســجائر االلكترونيــة؛ ســائلالســجائر االلكترونــة مكــون
مــن منكهــات علــى شــكل ســائل ,غيــر زيــوت االســاس ,يســتخدم العــادة
تعبئــة خراطيــش الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة
للســجائر االلكترونيــة؛ التبــغ؛ســجائر تحتــوي علــى مــواد التبــغ ,ليســت
الغــراض طبيــة؛ منافــض؛ والعــات للمدخنيــن؛ ادوات المدخنيــن ,منتجــات
التبــغ

ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC C
IGARETTE ACCESSORIES CIGARETTES
CIGARS SMOKERS’ MOUTHPIECES FOR ELECTRONIC 
CIGARETTES FLAVORINGS, OTHER
THAN ESSENTIAL OILS, FOR USE IN ELECTRONIC 
CIGARETTES VAPORIZING DEVICES
FOR TOBACCO VAPORIZERS FOR SMOKING
PURPOSES ORAL VAPORIZERS FOR SMOKERS
CARTRIDGES SOLD FILLED WITH CHEMICAL
FLAVORINGS IN LIQUID FORM FOR ELECTRONIC CIGARETTES ELECTRONIC CIGARETTE LIQUID COMPRISED OF F
 LAVORINGS IN LIQUID
FORM, OTHER THAN ESSENTIAL OILS, USED TO
REFILL ELECTRONIC CIGARETTE CARTRIDGES
LIQUID NICOTINE SOLUTIONS FOR ELECTRONIC CIGARETTES T
 OBACCO SUBSTITUTES TOBACCO CIGARETTES CONTAINING TOBACCO
SUBSTANCES, NOT FOR MEDICINAL PURPOSES
ASHTRAYS LIGHTERS FOR SMOKERS SMOKERS’ ARTICLES, TOBACCO PRODUCTS

اشتراطات خاصة :مشروطه بعدم حماية الرسم الصناعي الموجود في العالمة

)(5

التاريخ 2019/10/15 :
العالمة التجارية رقم 36910 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جيه تي انترناشيونال اس ايه
العنوان  : 8رو كازم-رادجافي 1202 ,جنيف ,سويسرا

Date :15/10/2019
Trademark No.:36910
Class: 34
Applicant Name: JT International SA
Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202
Geneva, Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ابــو غزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي – تــي ام بــي Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
اجنتــس ليمتــد ص ب  3800البيــرة
Box 3800 Al-Birah
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لمســتلزمات
الســجائر االلكترونيــة؛ الســجائر؛ الســيجار؛ مباســم مدخنيــن للســجائر
االلكترونيــة؛ منكهــات ,غيــر زيــوت االســاس ,لالســتخدامفــي الســجائر
االلكترونيــة؛ اجهــزة تبخيــر للتبــغ؛ مبخــرات الغــراض التدخيــن؛ مبخــرات
فمويــة للمدخنيــن؛ خراطيــش تبــاع معبئــة بمنكهــات كيميائيــة علــى
شــكل ســائل للســجائر االلكترونيــة؛ ســائلالســجائر االلكترونــة مكــون
مــن منكهــات علــى شــكل ســائل ,غيــر زيــوت االســاس ,يســتخدم العــادة
تعبئــة خراطيــش الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة
للســجائر االلكترونيــة؛ التبــغ؛ســجائر تحتــوي علــى مــواد التبــغ ,ليســت
الغــراض طبيــة؛ منافــض؛ والعــات للمدخنيــن؛ ادوات المدخنيــن ,منتجــات
التبــغ

ELECTRONIC CIGARETTES
CASES FOR
ELECTRONIC CIGARETTES
CASES FOR
ELECTRONIC
CIGARETTE
ACCESSORIES
CIGARETTES CIGARS SMOKERS’ MOUTHPIECES
FOR ELECTRONIC C
 IGARETTES FLAVORINGS,
OTHER THAN ESSENTIAL OILS, FOR USE IN
ELECTRONIC 
CIGARETTES
VAPORIZING
DEVICES FOR TOBACCO VAPORIZERS FOR
SMOKING PURPOSES ORAL VAPORIZERS FOR
SMOKERS CARTRIDGES SOLD FILLED WITH
CHEMICAL FLAVORINGS IN 
LIQUID FORM
FOR ELECTRONIC CIGARETTES ELECTRONIC
CIGARETTE LIQUID COMPRISED OF FLAVORINGS
IN LIQUID FORM, OTHER THAN ESSENTIAL
OILS, USED TO REFILL ELECTRONIC C
 IGARETTE
CARTRIDGES LIQUID NICOTINE SOLUTIONS
FOR ELECTRONIC CIGARETTES
T
OBACCO
SUBSTITUTES
TOBACCO
CIGARETTES
CONTAINING TOBACCO SUBSTANCES, NOT FOR
MEDICINAL PURPOSES ASHTRAYS LIGHTERS
FOR SMOKERS SMOKERS’ ARTICLES, TOBACCO
PRODUCTS

اشتراطات خاصة :مشروطه بعدم حماية الرسم الصناعي الموجود في العالمة

)(6

التاريخ 2019/10/15 :
العالمة التجارية رقم 36912 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جيه تي انترناشيونال اس ايه
العنوان  : 8رو كازم-رادجافي 1202 ,جنيف ,سويسرا

Date :15/10/2019
Trademark No.:36912
Class: 34
Applicant Name: JT International SA
Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202
Geneva, Switzerland

العـدد الخامس والثالثون
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عنــوان التبليــغ  :ابــو غزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي – تــي ام بــي Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
اجنتــس ليمتــد ص ب  3800البيــرة
Box 3800 Al-Birah

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لمســتلزمات
الســجائر االلكترونيــة؛ الســجائر؛ الســيجار؛ مباســم مدخنيــن للســجائر
االلكترونيــة؛ منكهــات ,غيــر زيــوت االســاس ,لالســتخدامفــي الســجائر
االلكترونيــة؛ اجهــزة تبخيــر للتبــغ؛ مبخــرات الغــراض التدخيــن؛ مبخــرات
فمويــة للمدخنيــن؛ خراطيــش تبــاع معبئــة بمنكهــات كيميائيــة علــى
شــكل ســائل للســجائر االلكترونيــة؛ ســائلالســجائر االلكترونــة مكــون
مــن منكهــات علــى شــكل ســائل ,غيــر زيــوت االســاس ,يســتخدم العــادة
تعبئــة خراطيــش الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة
للســجائر االلكترونيــة؛ التبــغ؛ســجائر تحتــوي علــى مــواد التبــغ ,ليســت
الغــراض طبيــة؛ منافــض؛ والعــات للمدخنيــن؛ ادوات المدخنيــن ,منتجــات
التبــغ

ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC C
IGARETTE ACCESSORIES CIGARETTES
CIGARS SMOKERS’ MOUTHPIECES FOR ELECTRONIC 
CIGARETTES FLAVORINGS, OTHER
THAN ESSENTIAL OILS, FOR USE IN ELECTRONIC 
CIGARETTES VAPORIZING DEVICES
FOR TOBACCO VAPORIZERS FOR SMOKING
PURPOSES ORAL VAPORIZERS FOR SMOKERS
CARTRIDGES SOLD FILLED WITH CHEMICAL
FLAVORINGS IN LIQUID FORM FOR ELECTRONIC CIGARETTES ELECTRONIC CIGARETTE LIQUID COMPRISED OF F
 LAVORINGS IN LIQUID
FORM, OTHER THAN ESSENTIAL OILS, USED TO
REFILL ELECTRONIC CIGARETTE CARTRIDGES
LIQUID NICOTINE SOLUTIONS FOR ELECTRONIC CIGARETTES T
 OBACCO SUBSTITUTES TOBACCO CIGARETTES CONTAINING TOBACCO
SUBSTANCES, NOT FOR MEDICINAL PURPOSES
ASHTRAYS LIGHTERS FOR SMOKERS SMOKERS’ ARTICLES, TOBACCO PRODUCTS

اشتراطات خاصة :مشروطه بعدم حماية الرسم الصناعي الموجود في العالمة

)(7

التاريخ 2019/10/15 :
العالمة التجارية رقم 36914 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جيه تي انترناشيونال اس ايه
العنوان  : 8رو كازم-رادجافي 1202 ,جنيف ,سويسرا

Date :15/10/2019
Trademark No.:36914
Class: 34
Applicant Name: JT International SA
Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202
Geneva, Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ابــو غزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي – تــي ام بــي Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
اجنتــس ليمتــد ص ب  3800البيــرة
Box 3800 Al-Birah
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لمســتلزمات
الســجائر االلكترونيــة؛ الســجائر؛ الســيجار؛ مباســم مدخنيــن للســجائر
االلكترونيــة؛ منكهــات ,غيــر زيــوت االســاس ,لالســتخدامفــي الســجائر
االلكترونيــة؛ اجهــزة تبخيــر للتبــغ؛ مبخــرات الغــراض التدخيــن؛ مبخــرات
فمويــة للمدخنيــن؛ خراطيــش تبــاع معبئــة بمنكهــات كيميائيــة علــى
شــكل ســائل للســجائر االلكترونيــة؛ ســائلالســجائر االلكترونــة مكــون
مــن منكهــات علــى شــكل ســائل ,غيــر زيــوت االســاس ,يســتخدم العــادة
تعبئــة خراطيــش الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة
للســجائر االلكترونيــة؛ التبــغ؛ســجائر تحتــوي علــى مــواد التبــغ ,ليســت
الغــراض طبيــة؛ منافــض؛ والعــات للمدخنيــن؛ ادوات المدخنيــن ,منتجــات
التبــغ

ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC C
IGARETTE ACCESSORIES CIGARETTES
CIGARS SMOKERS’ MOUTHPIECES FOR ELECTRONIC 
CIGARETTES FLAVORINGS, OTHER
THAN ESSENTIAL OILS, FOR USE IN ELECTRONIC 
CIGARETTES VAPORIZING DEVICES
FOR TOBACCO VAPORIZERS FOR SMOKING
PURPOSES ORAL VAPORIZERS FOR SMOKERS
CARTRIDGES SOLD FILLED WITH CHEMICAL
FLAVORINGS IN LIQUID FORM FOR ELECTRONIC CIGARETTES ELECTRONIC CIGARETTE LIQUID COMPRISED OF F
 LAVORINGS IN LIQUID
FORM, OTHER THAN ESSENTIAL OILS, USED TO
REFILL ELECTRONIC CIGARETTE CARTRIDGES
LIQUID NICOTINE SOLUTIONS FOR ELECTRONIC CIGARETTES T
 OBACCO SUBSTITUTES TOBACCO CIGARETTES CONTAINING TOBACCO
SUBSTANCES, NOT FOR MEDICINAL PURPOSES
ASHTRAYS LIGHTERS FOR SMOKERS SMOKERS’ ARTICLES, TOBACCO PRODUCTS

اشتراطات خاصة :مشروطه بعدم حماية الرسم الصناعي الموجود في العالمة

)(8

التاريخ 2019/10/15 :
العالمة التجارية رقم 36916 :
في الصنف 34 :
بإسم  :جيه تي انترناشيونال اس ايه
العنوان  : 8رو كازم-رادجافي 1202 ,جنيف ,سويسرا

Date :15/10/2019
Trademark No.:36916
Class: 34
Applicant Name: JT International SA
Applicant Address :Rue Kazem-Radjavi 8, 1202
Geneva, Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ابــو غزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي – تــي ام بــي Applicant for Correspondence: Abu – Ghazaleh
Intellectual Property – TMP – Agents Limited - P.O.
اجنتــس ليمتــد ص ب  3800البيــرة
Box 3800 Al-Birah

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:
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الســجائر االلكترونيــة؛ علــب للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لمســتلزمات
الســجائر االلكترونيــة؛ الســجائر؛ الســيجار؛ مباســم مدخنيــن للســجائر
االلكترونيــة؛ منكهــات ,غيــر زيــوت االســاس ,لالســتخدامفــي الســجائر
االلكترونيــة؛ اجهــزة تبخيــر للتبــغ؛ مبخــرات الغــراض التدخيــن؛ مبخــرات
فمويــة للمدخنيــن؛ خراطيــش تبــاع معبئــة بمنكهــات كيميائيــة علــى
شــكل ســائل للســجائر االلكترونيــة؛ ســائلالســجائر االلكترونــة مكــون
مــن منكهــات علــى شــكل ســائل ,غيــر زيــوت االســاس ,يســتخدم العــادة
تعبئــة خراطيــش الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة
للســجائر االلكترونيــة؛ التبــغ؛ســجائر تحتــوي علــى مــواد التبــغ ,ليســت
الغــراض طبيــة؛ منافــض؛ والعــات للمدخنيــن؛ ادوات المدخنيــن ,منتجــات
التبــغ

ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC CIGARETTES CASES FOR ELECTRONIC C
IGARETTE ACCESSORIES CIGARETTES
CIGARS SMOKERS’ MOUTHPIECES FOR ELECTRONIC 
CIGARETTES FLAVORINGS, OTHER
THAN ESSENTIAL OILS, FOR USE IN ELECTRONIC 
CIGARETTES VAPORIZING DEVICES
FOR TOBACCO VAPORIZERS FOR SMOKING
PURPOSES ORAL VAPORIZERS FOR SMOKERS
CARTRIDGES SOLD FILLED WITH CHEMICAL
FLAVORINGS IN LIQUID FORM FOR ELECTRONIC CIGARETTES ELECTRONIC CIGARETTE LIQUID COMPRISED OF F
 LAVORINGS IN LIQUID
FORM, OTHER THAN ESSENTIAL OILS, USED TO
REFILL ELECTRONIC CIGARETTE CARTRIDGES
LIQUID NICOTINE SOLUTIONS FOR ELECTRONIC CIGARETTES T
 OBACCO SUBSTITUTES TOBACCO CIGARETTES CONTAINING TOBACCO
SUBSTANCES, NOT FOR MEDICINAL PURPOSES
ASHTRAYS LIGHTERS FOR SMOKERS SMOKERS’ ARTICLES, TOBACCO PRODUCTS

اشتراطات خاصة :مشروطه بعدم حماية الرسم الصناعي الموجود في العالمة

)(9

التاريخ 2020/03/05 :
العالمة التجارية رقم 37938 :
في الصنف 16 :
بإسم  :كانسون
العنــوان  67 :رو لويــس إت لورنــت ســيغوين أنونــاي 07100
فرنســا

Date :05/03/2020
Trademark No.:37938
Class: 16
Applicant Name: CANSON
Applicant Address :67 rue Louis et Laurent Seguin
07100 Annonay
France

عنــوان التبليــغ  :شــركة ســماس للملكيــة الفكريــة  -نابلــس Applicant for Correspondence: SMAS Intellectual
شــارع رفيديــا -عمــارة جــوال الطابــق الســادس تلفــون رقــم Property/ Nablus- palestine- rafedia , jawwal building -09- 6th floor /Tel: 09-2389202 , P.O.Box 219
 ،2389203ص.ب 219

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد وغيــر واردة
فــي فئــات أخــرى ؛ المطبوعــات ؛ مــواد تجليــد الكتــب؛ الصــور الفوتوغرافيــة
؛ القرطاســية؛ مــواد اللصــق المســتعملة فــي القرطاســية أو لغايــات منزليــة
؛ ومــواد الفنانيــن ؛ فراشــي الدهــان أو التلويــن ؛ اآلالت الكاتبــة واللــوازم
المكتبيــة (عــدا األثــاث)؛ مــواد التوجيــه والتدريــس (عــدا األجهــزة) ؛ مــواد
التغليــف البالســتيكية (غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى)؛ حــروف الطباعــة
؛ الكليشــيهات (الراســمات) ،ألبومــات،أدوات رســم ،مــواد رســم ،فراشــي
للرســامين ،صفائــح مــن الــورق [قرطاســية] ،أدوات كتابــة ،مــواد كتابــة،
دفاتــر كتابــة أو رســم ،ورق كتابــة

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these materials,
not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials; paint
brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in
;other classes); printers’ type; printing blocks. Albums
drawing instruments; drawing materials; painter’s
;brushes; Paper sheets [stationery]; writing instruments
writing materials; writing or drawing books; writing
paper.
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Date :19/04/2020

التاريخ 2020/04/19 :
العالمة التجارية رقم 38059 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:38059
Class: 35
Applicant Name: Guangzhou Xibin Trading Co., Ltd

بإسم  :غوانغزهو شيبين تريدينغ كو ،.إل تي دي.

Applicant
Address
:1802-1803,
العنــوان  ،1803-1802 :غوانغزهــو إنترناشــونال فاينانــس ســنترGuangzhou ،
رقــم  5زهوجيانــغ ويســت رود ،تيانهــي ديســتريكت ،غوانغزهــو International Finance Center, NO. 5 Zhujiang West
Road, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong
ســيتي ،غوانغدونــغ بروفينــس ،الصيــن
Province, China
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O
Box 219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@baianatالطابــق الســادس ص ب 219
ip.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــرض الســلع علــى وســائل االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة؛ الدعايــة
واإلعــان؛ اإلدارة التجاريــة لترخيــص الســلع والخدمــات الخاصــة بآخريــن؛
دراســات الســوق ؛ ؛استشــارات فــي مجــال إدارة األعمــال ؛ تقديــم
المعلومــات التجاريــة والنصــح للمســتهلكين ؛ خدمــات الشــراء لآلخريــن ؛
خدمــات وكاالت االســتيراد والتصديــر ؛ ترويــج المبيعــات لآلخريــن ؛ تنظيــم
معــارض التكنولوجيــا.

presentation of goods on communication media, for
retail purposes; publicity ;commercial administration
;of the licensing of the goods and services of others
;market studies; business management consultancy
;commercial information and advice for consumers
procurement services for others; import-export agency
services; sales promotion for others; organizing technology exhibition.
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Date :07/05/2020

التاريخ 2020/05/07 :
العالمة التجارية رقم 38132 :
في الصنف 3 :

Class: 3

بإسم  :دايزي نيل بروداكتس ،انك.

Applicant Name: Daisy Nail Products, Inc.

Trademark No.:38132

العنــوان  : 3335اي .ال بالمــا افــي ،.اناهايــم ،كاليفورنيــا Applicant Address :3335 E. La Palma Ave., Anaheim, ،92806
California 92806, U.S.A.
الواليــات المتحــدة االمريكيــة
Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي -تــي ام بــي Abu-Ghazaleh
Intellectual Property - TMP Agents Limited - P.O. Box
اجنتــس لمتــد  -ص ب  3800البيــرة 
3800 Al-Birah

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

مســتحضرات تجميــل الزالــة اظافــر الجــل ،واظافــر األكريليــك  ،وملمــع Cosmetic preparations for removing gel nails, acrylic
االظافــر؛ طــاء االظافــر؛ جــل األظافــر؛ طــاء اظافــر؛ ملمــع األظافــر؛ مســحوق ;nails, and nail polish; Nail enamel; Nail gel; Nail paint
اظافــر؛ اطــراف اظافــر
Nail polish; Nail powder; Nail tips
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Date :31/05/2020

التاريخ 2020/05/31 :
العالمة التجارية رقم 38185 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:38185
Class: 5

بإســم  :هالــك هيجينيــك اورونليــر ديترجــان ســاناي فــي
تيكاريــت انونيــم ســيركتي

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

العنــوان  :منطقــة الحــاج صابانجــي الصناعيــة المنظمــة ،شــارع
باقاللــي الرقــم ،19 :صــاري جــام ،أضنــة ،تركيــا

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

Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس Firas Attereh
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box
،عمــارة جاليريــا ،ص.ب768.
768

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات صيدالنيــة وبيطريــة لغايــات طبيــة ،مســتحضرات كيميائيــة
لغايــات طبيــة و لغايــات بيطريــة ،كواشــف كيميائيــة لغايــات طبيــة أو
بيطريــة ،مســتحضرات تجميــل طبيــة ،مكمــات للحميــة الغذائيــة لغايــات
طبيــة و بيطريــة ،مكمــات للحميــة الغذائيــة ،مكمــات غذائيــة لغايــات
طبيــة ،مســتحضرات طبيــة ألغــراض التنحيــف ،أغذيــة للرضــع واألطفــال،
اعشــاب و مشــروبات عشــبية معــدة لغايــات طبيــة ،مســتحضرات و أدوات
طــب االســنان ،مــادة حشــو األســنان ،مــواد بصمــة لألســنان ،مــواد الصقــة
لألســنان ومــواد إلصــاح األســنان ،مســتحضرات صحيــة لغايــات طبيــة،
كمــادات صحيــة ،فــوط صحيــة ،ســدادات قطنيــة صحيــة ،لصقــات ،مــواد
للتضمي ـد ،حفاضــات مصنوعــة مــن الــورق و النســيج لألطفــال و البالغيــن
و الحيوانــات االليفــة ،مســتحضرات إلبــادة الحشــرات و الحيوانــات الضــارة،
مبيــدات األعشــاب  ،مبيــدات الفطريــات  ،مســحضرات إلبــادة القــوارض،
مزيــات الروائــح الكريهــة بخــاف 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.

Pharmaceutical and veterinary preparations for medical
purposes; chemical preparations for medical and veterinary purposes, chemical reagents for pharmaceutical
and veterinary purposes; medicated cosmetics; dietary
supplements for pharmaceutical and veterinary purposes; dietary supplements; nutritional supplements; 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, 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; disinfectant soaps; antibacterial hand lotions.

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

) ( 13

التاريخ 2020/06/01 :

Date :01/06/2020

12

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21

Trademark No.:38200

العالمة التجارية رقم 38200 :
في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: Quality Medical Solutions Company

بإسم  :شركة كواليتي للحلول الطبية

Applicant Address :jenin - burqeen - maine street

العنــوان  :جنيــن  -برقيــن  -الشــارع الرئيســي  -جــوال :
0598105373

عنــوان التبليــغ  :جنيــن  -برقيــن  -الشــارع الرئيســي  -جــوال Applicant for Correspondence: jenin - burqeen - maine :
street
0598105373

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cosmetics

مستحضرات تجميل

) ( 14

Date :04/06/2020

التاريخ 2020/06/04 :
العالمة التجارية رقم 38238 :
في الصنف 42 :
بإسم  :الشركة المختصة االستشارية للخدمات القانونية
العنوان  :جنين  /شارع حيفا
عنوان التبليغ  :جنين  /شارع حيفا

Trademark No.:38238
Class: 42
Applicant Name: specialized conulting for legaal
srevices company
Applicant Address :Jenen city / hifa street
Applicant for Correspondence: Jenen city / hifa street

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
استشــارات فــي مجــال تصميــم وتطويــر معــدات الكمبيوتر/برمجــة
الكمبيوتر/نســخ برامــج الكمبيوتر/تاجيــر اجهــزة الكمبيوتر/استشــارات
برامــج الكمبيوتر/تصميــم برامــج كمبيوتر/تحميــل برامــج كمبيوتر/صيانــة
برامــج كمبيوتر/تحديــث برامــج الكمبيوتر/تحليــل برامــج الكمبيوتر/تصميــم
انضمــة كمبيوتر/خدمــات حمايــة الكمبيوتــر مــن الفايروسات/االستشــارات
فــي برامــج الكمبيوتر/االستشــارات فــي تصميــم تطويــر معــدات الكمبيوتر/
تحويــل البيانــات او الوثائــق مــن اوســاط ماديــة الــى الكترونية/تصميــم
برامــج كمبيوتر/تحميــل برامــج كمبيوتر/صيانــة برامــج كمبيوتر/تحديــث
برامــج كمبيوتر/تحليــل انضمــة كمبيوتر/تصميــم انضمــة كمبيوتر/خدمــات
حمايــة الكمبيوتــر مــن الفيروسات/االستشــارات فــي برامــج الكمبيوتــر/
االستشــارات فــي تصميــم وتطويــر معــدات الكمبيوتر/االستشــرات فــي
مجــال الكمبيوتر/االستشــارات فــي تصميــم وتطويــر معــدات الكمبيوتــر/
انشــاء وصيانــة المواقــع علــى شــبكة االنترنــت لالخرين/نســخ برامــج
الكمبيوتر/تاجيــر اجهــزة كمبيوتر/تاجيــر برامــج كمبيوتر/تصميــم برامــج
الكمبيوتر/تحديــث برامــج كمبيوتــر

Computer hardware (consultany in the design and development of )/computer programming/computer programs(duplicatine of)/computer rental/computer software consultancy/computer software design/computer
software (installation of)/computer software(maintenance of )/computer software(updating of)/computer
system analysis/computer system design/computer
virus protection services/consultancy(computer software)/consultancy in the design and development of
computer hardware/creating and maintaining web sites
for others/duplication of computer programs/recovery
of computer data/rental(computer)/rental of computer
software/software design(computer)/software (updating of computer).

اشتراطات خاصة :مشروطة لغايات البرامج الفانونية واالستشارات القانونية

العـدد الخامس والثالثون
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) ( 15

Date :07/06/2020

التاريخ 2020/06/07 :
العالمة التجارية رقم 38241 :
في الصنف 42 :

Trademark No.:38241
Class: 42
Applicant Name: Ameen Riyad Ameen Abu Deyak

بإسم  :امين رياض امين ابو دياك

Applicant Address :Jenin-salat al daher -western warm
- - near the park

العنوان  :جنين  -سيلة الظهر  -الحارة الغربية  -قرب المنتزه

عنــوان التبليــغ  :جنيــن  -ســيلة الظهــر  -الحــارة الغربيــة  -قــرب Applicant for Correspondence: Jenin-salat al daher
-western warm - - near the park
المنتــزه

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برمجــة الكميوتــر  ،تصميــم انظمــة كميوتــر  ،االستشــارات فــي برامــج
الكميوتــر  ،االستشــارات فــي تصميــم وتطويــر معــدات الكميوتــر  ،تحويــل
البيانــات او الوثائــق مــن اوســاط ماديــة الــى الكترونيــة  ،انشــاء وصيانــة
المواقــع علــى شــبكات االنترنــت لالخريــن  ،الهندســة  ،تفعيــل مواقــع
االنترنــت  ،تزويــد محــركات بحــث علــى االنترنــت  ،تاجيــر خــوادم الشــبكة
 ،البحــث والتطويــر لالخريــن  ،تصميــم برامــج كميوتــر  ،تحديــث برامــج
كميوتــر  ،دراســات المشــاريع التقنيــة  ،تاجيــر برامــج الكميوتــر  ،تحويــل
بيانــات برامــج الكمييوتــر ومعلوماتــة (تحويــل غيــر عــادي ) .

computer programming , computers system design ,
consultancy (computer software --) consultancy in the
design and development of computer hardware , convesrsion of data or documents from physical to electronic media , creating and maintaining media , creating and maintaining web sites for others , engineering
, hosting computer sites (web sites ) , providing search
engines for the intenet , rental of web servers , research
and develoomet for others , studies (technical projject
--) , software design ) computer --) , data conversion of
computer programs and data (not physical conversion
software (rental of computer ) , software )updating of
computer--) ,

اشتراطات خاصة :مشروطة لغايات برامج التعليم والتهذيب والترفيه فقط

) ( 16

التاريخ 2020/06/08 :
العالمة التجارية رقم 38267 :
في الصنف 30 :
بإسم  :ماجد حلمي شاهين
العنوان  :الخليل سنجر

Date :08/06/2020
Trademark No.:38267
Class: 30
Applicant Name: MAJED H SHAHEEN
Applicant Address :al khalil- daheat singer
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Applicant for Correspondence: al khalil- daheat singer

عنوان التبليغ  :الخليل سنجر

Goods/Services:

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

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.

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

) ( 17

Date :09/06/2020

التاريخ 2020/06/09 :
العالمة التجارية رقم 38277 :
في الصنف 34 :

Trademark No.:38277
Class: 34

بإسم  :شركة بال سيجارتس لتجارة وصناعة السجائر

Applicant Name: Pal Cigars Cigarette Trade and
Industry

العنوان  :رام الله المنطقة الصناعية شارع االيام

Applicant Address :Ramallah Industrial Zone Al ayyam
St

عنوان التبليغ  :رام الله المنطقة الصناعية شارع االيام

Applicant for Correspondence: Ramallah Industrial
Zone Al ayyam St

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Tobacco smokers’ articles matches

التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب

) ( 18

التاريخ 2020/06/21 :
العالمة التجارية رقم 38329 :
في الصنف 3 :

Date :21/06/2020
Trademark No.:38329
Class: 3
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بإســم  :زهيجيانــغ يجيــه انتربرايــز مانجمنــت غــروب كــو ،.أل تــي Enterprise

دي

Applicant Name: Zhejiang Yige
Management Group Co., Ltd

العنــوان  :يونيــت /6 ،8أـــف ،بلدينــغ  2 ،5كيجيــوان رود ،بايانــغ Applicant Address :Unit 8, 6/F, Building 5, 2 Kejiyuan
سب-ديســتريكت ،هانغزهــو اكونوميــك & تكنولوجيــكال & Road, Baiyang Sub-district, Hangzhou Economic
ديفلوبمنــت أريــا ،جيانغــان ديســتريكت ،هانغزهــو ،زهيجيانــغ Technological Development Area, Jianggan District,
Hangzhou, Zhejiang Province, China
بروفنــس ،الصيــن
Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :شــركة فــراس أتيــرة للملكيــة الفكريــة -نابلــس Firas Attereh
Intellectual Property ,Nablus,Galarya Center,P.O.Box
،عمــارة جاليريــا ،ص.ب768.
768

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

حليــب منظــف لغايــات التواليــت ،عطــور ،مــواد دهنيــة ألغــراض التجميــلcleansing milk for toilet purposes; perfumes; greases ،
أصبــاغ تجميليــة ،أقــام الحواجــب ،زيــت الــورد ،مســتحضرات تجميــل ،أطقم for cosmetic purposes; cosmetic dyes; eyebrow pen-
تجميــل ،طــاء الشــفاه ،أقنعــة تجميليــة.
cils; rose oil; cosmetics; cosmetic kits; lipsticks; beauty
masks.

) ( 19

التاريخ 2020/06/24 :
العالمة التجارية رقم 38347 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

Date :24/06/2020
Trademark No.:38347
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

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

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 :24/06/2020

24التاريخ 2020/06/ :
العالمة التجارية رقم 38349 :
في الصنف 29 :

Trademark No.:38349
Class: 29
Applicant Name: Zowadet Baladna for Meat and
Chicken Products

بإسم  :مصنع زوادة بلدنا لمنتجات اللحوم والدجاج

Applicant Address :P.O. Box 19002, Doha, Qatar

العنوان  :ص.ب ،19002 .الدوحة ،قطر

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم و االســماك و لحــوم الدواجــن والصي ـد ،خالصــات اللحــوم ،فواكــه و
خضــراوات محفوظــة ومجمــده ومجففــة ومطهــوه ،هــام (جيلــي) ،مربيــات
وفواكــة مطبوخــة بالســكر ،البيــض ،الحليــبومنتجــات الحليــب ،الزيــوت
والدهــون المعــدة لــاكل وبخاصــة منتجــات اللحــوم و الدواجــن المملحــة
والمدخنــة واللحــوم المفرومــة

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies,
jams, compotes; eggs, milk and milk products; edible
oils and fats namely salted and smoked meat and chicken products and ground meat

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

) ( 21

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38469 :
في الصنف 30 :
بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

Date :23/07/2020
Trademark No.:38469
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.
Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 22

Date :23/07/2020

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38472 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38472
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 23

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38473 :
في الصنف 30 :
بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

Date :23/07/2020
Trademark No.:38473
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.
Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــل،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30

noodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles], wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 24

Date :23/07/2020

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38474 :
في الصنف 30 :
بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

Trademark No.:38474
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.
Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 25

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38475 :
في الصنف 30 :
بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

Date :23/07/2020
Trademark No.:38475
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.
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Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 26

Date :23/07/2020

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38476 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38476
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 27

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38477 :
في الصنف 30 :
بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

Date :23/07/2020
Trademark No.:38477
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK
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العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 28

Date :23/07/2020

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38478 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38478
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 29

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38479 :
في الصنف 30 :

Date :23/07/2020
Trademark No.:38479
Class: 30
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Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 30

Date :23/07/2020

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38480 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38480
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 31

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38481 :

Date :23/07/2020
Trademark No.:38481
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Class: 30

في الصنف 30 :

Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 32

Date :23/07/2020

التاريخ 2020/07/23 :
العالمة التجارية رقم 38482 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38482
Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 33

التاريخ 2020/07/23 :

Date :23/07/2020
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Trademark No.:38483

العالمة التجارية رقم 38483 :
في الصنف 30 :
بإسم  :بي تي إندوفوود سوكسيس ماكمور تي بي كي

Class: 30
Applicant Name: PT Indofood Sukses Makmur TbK

العنــوان  :ســوديرمان بــازا  -إندوفــوود تــاور 27 ،تــي اتــش /اف Applicant Address :Sudirman Plaza - Indofood Tower,
ال ،.جــي ال .جينــد .ســوديرمان كــي ايــه فــي ،78-76 .جاكرتــا 27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78, Jakarta Selatan,
Indonesia
ســيالتان ،إندونيســيا.
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طApplicant for Correspondence: Saba & Co.IP, Ramallah, El- ،2
midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, Tel 2989760
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معكرونــة ،قرشــلة ،صلصــات [توابــل] ،توابــلnoodles, pasta, rusks, sauces [condiments], seasonings, ،
صلصــة صوي ـا ،شــاي ،صلصــة بنــدورة ،شــعيرية [نودلــز] ،طحيــن قمــح و soya sauce, tea, tomato sauce, vermicelli [noodles],
جميــع المنتجــات الــواردة بالفئــة 30
wheat flour and all goods covered in class 30

) ( 34

Date :29/07/2020

التاريخ 2020/07/29 :
العالمة التجارية رقم 38501 :
في الصنف 4 :

Trademark No.:38501
Class: 4
Applicant Name: mohammad fares yousef nafi

بإسم  :محمد فارس يوسف نافع

Applicant Address :Ramallah / nelin

العنوان  :رام الله  /نعلين

Applicant for Correspondence: Ramallah

عنوان التبليغ  :رام الله

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الفحم،قوالــب فحــم ،زيــوت وشــحوم صناعيــة ،مزلقــات ،مركبــات امتصــاص Coal ,Coal briquettes ,Industrial oils and greases lu-
وترطيــب وتثبيــت الغبــار ،وقــود بمــا فــي ذلــك وقــود المحــركات  ،مــواد bricants dust absorbing, wetting and binding compo-
إضــاءة ،شــموع وفتائــل لإلضــاءة.
sitions fuels including motor spirit and illuminants
candles and wicks for lighting.

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

) ( 35

التاريخ 2020/08/12 :

Date :12/08/2020
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Trademark No.:38552

العالمة التجارية رقم 38552 :
في الصنف 25 :

Class: 25
Applicant Name: ALGHOZLAN TRADE COMPANY

بإسم  :شركة الغزالن التجارية

Applicant Address :HEBRON AL THAHRIA

العنوان  :الخليل /الظاهرية/وسط البلد

Applicant for Correspondence: Ramallah

عنــوان التبليــغ  :رام اللــه  -البيــرة  -الشــرفة  -شــارع جمــزو  -بجانــب
نادي الســيارات الفلســطيني

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

CLOTHES

المالبس

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

) ( 36

Date :13/08/2020

التاريخ 2020/08/13 :
العالمة التجارية رقم 38564 :
في الصنف 38 :

Class: 38

بإسم  :آالء بهيج ابراهيم البيقاوي

Applicant Name: Alaa bahiej biqawi

Trademark No.:38564

Applicant Address :Tulkarm

العنوان  :طولكرم  -موبايل 0522715455

Applicant for Correspondence: jenin- abu dhar

عنوان التبليغ  :جنين  -جبل ابو ظهير

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفيــر قنــوات اتصــال لخدمــات التســويق عــن بعــد  ،توفيــر غــرف
الدردشــة عبــر االنترنــت

internet Providing (Chatrooms
Providing telecommunication channels for teleshopping services

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

) ( 37

التاريخ 2020/08/13 :
العالمة التجارية رقم 38567 :
في الصنف 3 :
بإسم  :شركة المنيف للمنظفات الكيماوية

Date :13/08/2020
Trademark No.:38567
Class: 3
Applicant Name: Al-Munif Company for Chemical
Detergents
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العنــوان  :قلقيليــة  -باقــة الحطــب -جــوال ،0595912520 :ايميــلApplicant Address :Qalqelia – Baqa alhatab - jawal : :
0595912520
, Email: al.munif.com@gmail.com
al.munif.com@gmail.com
Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تجميليــة لالســتحمام ،كيماويــات لتصنيــع االلــوان للغايــات
المنزليــة (الغســيل) ،قطــع مــن صابــون الزينــة ،مســتحضرات تنظيــف،
حليــب منظــف لغايــات التواليــت ،كيماويــات لتصنيــع األلــوان لغايــات
منزليــة (غســيل وكــي) ،مســتحضرات إزالــة األلــوان ،مســتحضرات تجميــل،
صابــون مضــاد للعــرق ،كريمــات تجميليــة

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

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

) ( 38

Date :16/08/2020

التاريخ 2020/08/16 :
العالمة التجارية رقم 38591 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:38591
Class: 5
Applicant Name: AstraZeneca UK Limited

بإسم  :أسترازينيكا يو كي ليمتد

العنــوان  1 :فرانســيس كريــك افينيــو ،كامبريــدج بايوميديــكال Applicant Address :1 Francis Crick Avenue, Cambridge
Biomedical Campus, Cambridge, United Kingdom CB2 0AA
كامبــوس ،كامبريــدج  ،المملكــة المتحــدة ســي بــي  0 2ايــه ايــه

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical preparations and substances

المستحضرات والمواد الصيدالنية

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

) ( 39

التاريخ 2020/08/18 :
العالمة التجارية رقم 38610 :
في الصنف 30 :

Date :18/08/2020
Trademark No.:38610
Class: 30
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Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, S
 paghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, V
 inegar,
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, s ago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Grainbased and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn

) ( 40

التاريخ 2020/08/18 :
العالمة التجارية رقم 38611 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

Date :18/08/2020
Trademark No.:38611
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, S
 paghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, V
 inegar,
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, s ago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Grainbased and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn

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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) ( 41

Date :18/08/2020

التاريخ 2020/08/18 :
العالمة التجارية رقم 38612 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38612
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, S
 paghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, V
 inegar,
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, s ago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Grainbased and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn

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

) ( 42

التاريخ 2020/08/19 :
العالمة التجارية رقم 38615 :
في الصنف 5 :
بإسم  :السيد طارق قدسي العطار

Date :19/08/2020
Trademark No.:38615
Class: 5
Applicant Name: Mr. Tarek Kudsi Alattar

العنوان  :سوريا  -دمشق  -الحلبوني  -قرب مسجد الحلبوني

– Applicant Address :Syria – Damascus – Alhalboni
Near Alhalboni Mosque

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســتحضرات صيدالنيــة وبيطريــة ،مســتحضرات صحيــة لغايــات طبيــةPharmaceutical and veterinary preparations; sanitary ،
مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لإلســتعمال الطبــي أو البيطــري وأغذيــة للرضــع preparations for medical purposes; dietetic food and
واألطفــال ،مكمــات للحميــة الغذائيــة لإلنســان والحيــوان
substances adapted for medical or veterinary use, food
for babies; dietary supplements for humans and animals

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 :19/08/2020

التاريخ 2020/08/19 :
العالمة التجارية رقم 38616 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38616
Class: 30
Applicant Name: Mr. Tarek Kudsi Alattar

بإسم  :السيد طارق قدسي العطار
العنوان  :سوريا  -دمشق  -الحلبوني  -قرب مسجد الحلبوني

– Applicant Address :Syria – Damascus – Alhalboni
Near Alhalboni Mosque

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

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

Goods/Services:

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

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

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

) ( 44

التاريخ 2020/08/19 :
العالمة التجارية رقم 38617 :
في الصنف 31 :
بإسم  :السيد طارق قدسي العطار
العنوان  :سوريا  -دمشق  -الحلبوني  -قرب مسجد الحلبوني

Date :19/08/2020
Trademark No.:38617
Class: 31
Applicant Name: Mr. Tarek Kudsi Alattar
– Applicant Address :Syria – Damascus – Alhalboni
Near Alhalboni Mosque
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عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية ص ب ( ) 182بيت ساحور

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الغــال والمنتجــات الزراعيــة ،ومنتجــات البســاتين والغابــات غيــر الــواردة Grains and agricultural, horticultural and forestry prod-
ِ
فــي فئــات أخــرى ،الحيوانــات الحيــة ،الفواكــه والخضــروات الطازجــة ،البــذور ucts not included in other classes; live animals; fresh
والنباتــات والزهــور الطبيعيــة ،المــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــاتfruits and vegetables; seeds, natural plants and flowers; ،
الشــعير المنبــت (الملــت)
foodstuffs for animals, malt

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

) ( 45

Date :27/08/2020

التاريخ 2020/08/27 :
العالمة التجارية رقم 38668 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38668
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،حلويــات الســكر ،الســكاكر ،البســكويت/الكعك
المحلــى ،بســكويت مــن الشــعير المنبــت (الملــت) ،الكعــك ،الباســتا،
المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،الســباغيتي ،شــعيرية رقيقــة،
الخميــرة ،مســحوق الخبــازة ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب
والصلصــات (التوابــل) ،مثلجــات ،عجينــة كيــك ،البوظــة ،القهــوة ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر ،األرز ،التابيــوكا،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
الفطائــر ،العســل ،دبــس الســكر ،مثلجــات ،الملــح ،الخــردل ،طحيــن قمــح،
الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،مســتحضرات الحبــوب ،مقبــات هنديــة
[توابــل]،التوابــل ،صلصــات مــرق اللحــم ،الفشــار ،وجبــات خفيفــة اســاها
الحبــوب ،وجبــات خفيفــة اســاها االرز ،ويفــر كريــم

Chocolate; confectionery; sugar confectionery; candy
; biscuits/cookies; malt biscuits; cakes; pasta; macaroni; noodles; spaghetti; vermicelli (ribbon); yeast; bak;ing powder; dressing for salad; mayonnaise; vinegar
;ketchup (sauces); sauces(condiments); ices; cake paste
ice creams; coffee; tea; cocoa; sugar; rice; 
;tapioca
;sago; artificial coffee; bread; pastry; honey; treacle
ices; salt; mustard; wheat flour; flour made from cere;als; cereal preparations; chutneys (condiments); spices
meat gravies; popcorn; snack food (Cereal-based-) and
snack food (Rice-based-); cream wafer

) ( 46

التاريخ 2020/09/01 :

Date :01/09/2020
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Trademark No.:38688

العالمة التجارية رقم 38688 :
في الصنف 29 :

Class: 29
Applicant Name: Sami Sawan and his sons company
for meat and freezers

بإسم  :شركة سامي صوان وابناءه للحوم والمجمدات

العنــوان  :قلقيليــة  .اماتيــن _ .هاتــف متنقــل Applicant Address :Qalqilya. Amateen. Mobile: 0569302302 :
0569302302 ___ Email: __amrokhateeb14@gmail.
___ايميل _amrokhateeb14@gmail.com__ :
com
Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لحــوم ،لحــوم محفوظــة _ ،لحــوم معلبــه  ،لحــوم دواجــن غيــر حيــه ســمك
مملــح لحــوم مملحــة ـ ســمك فســيخ  ،ســمك معلــب ن ســمك محفــوظ ،
شــرائح ســمك طريــه (فليــه )  ،ســمك غيــر حــي

Meat,, preserved Meat Meat, tinned [canned (Am.),
Poultry, not live ,Salted fish Salted meats Herrings ,
Fish, tinned [canned (Am.)] , Fish, preserved Fish fillets , Fish [not live

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 :02/09/2020

التاريخ 2020/09/02 :
العالمة التجارية رقم 38696 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:38696
Class: 9

بإســم  :شــركة التقــدم الكهربائيــة النظمــة االلكترونيــة
والكهربائيــة

Applicant Name: Electrical Advancement Company for
Electronic and Electrical Systems

العنوان  :نابلس /عقربا  /مفرق اوصرين هاتف Applicant Address :Nablus / Aqraba / Osrin Junction __092598354_ :
متنقــل  __0599812321 :ايميــل Phone: _092598354__ Mobile: 0599812321__ Email: adecoelectric@gmail. :
adecoelectric@gmail.com
com

عنوان التبليغ  :عقربا  /نابلس

Applicant for Correspondence: AQRABA - NABLUS

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

محــوالت كهربائيــة _ /لوحــات مفاتيــح كهربائيــة _ .صناديــق مفاتيــح Transformers(electrictiy) __Switchboards, switch-
كهربائيــة  .مفاتيــح كهربائيــة  .لوحــات تحكــم كهربائيــة محــوالت boxes (electricity) ,switches, electric . Control panels
كهربائيــة /لوحــات توزيــع كهربائيــة  .صناديــق توزيــع كهربائيــة [electricity] Converters, electric Distribution boards
[electricity] Distribution boxes [electricity

) ( 48

التاريخ 2020/09/02 :
العالمة التجارية رقم 38711 :

Date :02/09/2020
Trademark No.:38711
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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

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Services for providing food and drink .

خدمات توفير األطعمة والمشروبات،

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

) ( 49

Date :03/09/2020

التاريخ 2020/09/03 :
العالمة التجارية رقم 38717 :
في الصنف 19 :

Trademark No.:38717
Class: 19
Applicant Name: Lord Plastic Industries Company

بإسم  :شركة لورد للصناعات البالستيكية

Applicant Address :Hebron / Tarqumia

العنوان  :الخليل  /ترقوميا

عنــوان التبليــغ  :المحامــي صــاح الجنيــدي  /الخليــل  /راس الجــورة Applicant for Correspondence: Attorney Salah Al-Junaidi
/ Hebron / Ras Al-Joura / opposite Al-Shaarawi Mosque
 /مقابــل مســجد الشــعراوي جــوال 0599889503

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مواســير متفرعــة غيــر معدنيــة ،مــواد غيــر معدنيــة للبنــاء ،مــواد انشــاء غيــر Pranching pipes not of metal, building materials not of
معدنيــة ،مواســير تصريــف غيــر معدنيــة ،مواســير مــاء ( غيــر معدنيــة )
metal, construction materials not of metal, drain pipes
not of metal, penstok pipes not of metal

) ( 50

التاريخ 2020/09/06 :
العالمة التجارية رقم 38731 :
في الصنف 7 :
بإسم  :أل جي إلكترونيكس إنك.

Date :06/09/2020
Trademark No.:38731
Class: 7
Applicant Name: LG Electronics Inc.

العنــوان  ،128 :يويــوي  -ديــرو ،يونغديونغبــو -غــو ،ســيؤول ،
 ،721-150كوريــا.

Applicant Address :128, Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 150-721, Korea

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الغســاالت الكهربائيــة؛ غســاالت األطبــاق االوتوماتيكيــة؛ المكانــس
الكهربائيــة؛ غســاالت المالبــس الكهربائيــة ؛ خراطيــم المكانــس
الكهربائيــة؛ أكيــاس المكانــس الكهربائيــة؛ المكانــس الكهربائيــة
علــى شــكل عصــا؛ المنافيــخ الكهربائيــة الــدوارة ؛ الروبوتــات (اآلالت)؛
ُ
مضخــات تــدار بالهــواء المضغــوط؛ ضواغــط دوارة كهربائيــة؛ ضاغطــات
للثالجــات؛ المجففــات الــدوارة (غيــر المســخنة)؛ الخالطــات الكهربائيــة
لالســتخدامات المنزليــة؛ المكانــس الكهربائيــة اآلليــة؛ محضــرات الطعــام
الكهربائيــة؛ مكانــس البخــار للغايــات المنزليــة؛ مكانــس الكهربائيــة
اليدويــة؛ المكانــس الكهربائيــة للشراشــف؛ روبوتــات التدبيــر المنزلــي
لألغــراض المنزليــة؛ الروبوتــات لالســتخدام الشــخصي ،تحديــدا :الروبوتــات
للتنظيــف؛ المحــركات الكهربائيــة؛ محــركات للغســاالت الكهربائيــة

;Electric washing machines; Automatic dishwashers
Electric vacuum cleaners; Electric clothes washing
machines; Hoses for electric vacuum cleaners; Bags
for electric vacuum cleaners; Stick type vacuum
;)cleaners; Electric rotary blowers; Robots (machines
;Compressed air pumps; Electric rotary compressors
;)Compressors for refrigerators; Spin driers (not heated
Electric mixers for household purposes; Robotic vacuum cleaners; Electric food processors; Steam cleaners
;for household purposes; Hand-held vacuum cleaners
Electric vacuum cleaners for bedding; Housekeeping
robots for household purpose; Robots for personal use,
namely, robots for cleaning; Electric motors; Motors
for electric washing machines.

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

) ( 51
التاريخ 2020/09/06 :
العالمة التجارية رقم 38732 :
في الصنف 11 :
بإسم  :أل جي إلكترونيكس إنك.

Date :06/09/2020
Trademark No.:38732
Class: 11
Applicant Name: LG Electronics Inc.

العنــوان  ،128 :يويــوي  -ديــرو ،يونغديونغبــو -غــو ،ســيؤول ،
 ،721-150كوريــا.

Applicant Address :128, Yeoui-daero, Yeongdeungpogu, Seoul, 150-721, Korea

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكيفــات الهــواء؛ أجهــزة توليــد الهــواء الســاخن ،تحديــدا :أجهــزة تدفئــة
الجــو بالهــواء الســاخن؛ أجهــزة الترطيــب؛ مزيــات الرطوبــة الكهربائيــة
لالســتخدامات المنزليــة؛ مواقــد الطبــخ الكهربائيــة؛ منقيــات الميــاه
لالســتخدامات المنزليــة؛ أجهــزة تأيــن الميــاه لألغــراض المنزليــة؛ األجهــزة
الغشــائية علــى هيئــة فالتــر لتنقيــة الميــاه؛ المجمعــات الحراريــة
الشمســية (تســخين)؛ منقيــات الجــو؛ أجهــزة التهويــة للتســخين (تبريــد
الهــواء)؛ مصابيــح أجهــزة اإلضــاءة للصمامــات الثنائيــة للضــوء؛ مواقــد
الطبــخ العاملــة بالغــاز؛ أفــران المطبــخ الكهربائيــة؛ األجهــزة أو التجهيــزات
للطهــي؛ الثالجــات الكهربائيــة؛ مجففــات المالبــس الكهربائيــة؛ آالت
ترتيــب المالبــس الكهربائيــة لتجفيــف المالبــس للغايــات المنزليــة؛ آالت
ترتيــب المالبــس الكهربائيــة المجهــزة بوظائــف إزالــة الروائــح الكريهــة
وتعقيــم وتبخيــر المالبــس للغايــات المنزليــة؛ آالت تجفيــف المالبــس
الكهربائيــة المجهــزة بوظيفــة التعقيــم وإزالــة الروائــح ووظائــف العــاج
لمقاومــة التجعــد لألغــراض المنزليــة؛ شــفاطات التهويــة؛ شــفاطات
التهويــة لألفــران

Goods/Services:
Air conditioners; Hot air apparatus, namely, hot-air
space heating apparatus; Humidifiers; Electric dehumidifier for household use; Electric ranges; Water purifiers
for household purposes; Water ionizers for household
purposes; Membrane apparatus in the nature of filters
;)for purifying water; Solar thermal collectors (heating
Air purifiers; Ventilation (air-conditioning) apparatus
for heating; LED lamps; Gas ranges; Electric kitchen
ovens; Apparatus or installations for cooking; Electric
refrigerators; Electric clothes dryers; Electric clothes
management machines for drying clothes for household
purpose; Electric clothing management machines having the functions of deodorizing, sterilizing and steaming garments for household purposes; Electric clothes
drying machines with sterilization, deodorization and
crease-resistant treatment functions for household purpose; Ventilation hoods; Ventilation hoods for ovens.

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

العـدد الخامس والثالثون
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Date :06/09/2020

التاريخ 2020/09/06 :
العالمة التجارية رقم 38734 :
في الصنف 25 :

Trademark No.:38734
Class: 25
Applicant Name: Fahead jaber ahmad muslim -

بإسم  :فهد جبر أحمد مسلم

Applicant Address :Nablus - tunies street

العنوان  :نابلس  -شارع تونس

عنــوان التبليــغ  :مكتــب المحامــي محمــد حســين-نابلس  -عمــارة Applicant for Correspondence: Ad mohammd hussein
-nablus -sufian street-alul and abusalha building (floor4
عالــول و ابــو صالحــة (ط 4المدخــل الغربــي)
)western entrance) Jawwal (0599988087
جوال رقم ()0599988087

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

معاطــف خارجيــة  -صــدرات  -بناطيــل  -قمصــان نصــف كــم -تنانيــر Overcoats- vests- trousers - tee_shirts -skirts- shoes- -
احذيــة -قمصــان -عبــاءات  -لبــاس القــدم  -جاكيتــات (مالبــس)  -مراييــل shirts -gowns(dressing) -footwear -jackets (clothing)-
(مالبــس)
)clothing - aprons (clothing

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

) ( 53

Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38753 :
في الصنف 1 :
بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Trademark No.:38753
Class: 1
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD
Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

لواصــق للبــاط والطــوب؛ لواصــق أساســها االســمنت؛ لواصــق أكريليــة؛ غــراء
ابوكســي؛ غــراء للصــق علــى الحوائــط الجافــة وكتــل الجبــس؛ لواصــق للصــق
الجــدران الجافــة؛ معبــئ االســمنت؛ معبــئ األكريلــك؛ معبــئ االبوكســي؛
لواصــق الســتايروفوم؛ لواصــق لتثبيــت المســامير؛ مركبــات مكونــة مــن
عنصريــن أساســها البوليســتر؛ مركبــات أحاديــة المكــون لاللتصــاق؛ لواصــق
ســائلة؛ لواصــق بوليمــر ســائلة؛ بوليمــر ســائل؛ المشــمولة فــي الصنــف1

Adhesives for tiles and bricks; cement based adhesive; acrylic
adhesive; epoxy glue; glue for gluing on drywalls and gypsum
blocks; adhesive for gluing drywalls; cement refile; acrylic refile; epoxy refile; styrofoam adhesive; adhesive for anchoring
spikes; polyester based two component compounds; one-component compounds for adhesion; liquid adhesive; liquid polymer adhesive; liquid polymer; all included in class 1.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Goods/Services:
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Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38754 :
في الصنف 2 :

Trademark No.:38754
Class: 2
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Nablus, Galarya

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Paints, coating materials for construction; all included in class 2.

دهانات ،مواد طالء للبناء؛ المشمولة في الصنف 2

) ( 55

Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38755 :
في الصنف 17 :
بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Trademark No.:38755
Class: 17
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD
Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

مــواد التغليــف والحشــو والعــزل ،مــواد اصــاح للبنــاء؛ مــواد ومنتجــات
االغــاق والحشــو والعــزل؛ مــواد منــع التســرب للبنــاء وتشــمل خالئــط
اســمنتية ألغــراض الغلــق؛ خالئــط اســمنتية مكونــة مــن مكونيــن ألغــراض
الغلــق ،أدوات الغلــق ،صمــغ االكريلــك؛ البولــي يوريثيــن مكــون مــن مــادة
واحــدة ،نظــام البولــي يوريثيــن المــرن؛ بوليوريــا نقيــة؛ المشــمولة فــي
الصنــف 17

Packing, stopping and insulating materials, mending
materials for construction; Sealing, stopping and insulating materials and products; Building sealants, namely
component cementitious mixture for sealing; two-component cementitious mixture for sealing, sealer, acrylic
gum, one-component polyurethane, elastomeric polyurethane system, pure polyurea; all included in class 17.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Goods/Services:

العـدد الخامس والثالثون
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Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38757 :
في الصنف 1 :

Trademark No.:38757
Class: 1
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Applicant for Correspondence:
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

لواصــق للبــاط والطــوب؛ لواصــق أساســها االســمنت؛ لواصــق أكريليــة؛ غــراء
ابوكســي؛ غــراء للصــق علــى الحوائــط الجافــة وكتــل الجبــس؛ لواصــق للصــق
الجــدران الجافــة؛ معبــئ االســمنت؛ معبــئ األكريلــك؛ معبــئ االبوكســي؛
لواصــق الســتايروفوم؛ لواصــق لتثبيــت المســامير؛ مركبــات مكونــة مــن
عنصريــن أساســها البوليســتر؛ مركبــات أحاديــة المكــون لاللتصــاق؛ لواصــق
ســائلة؛ لواصــق بوليمــر ســائلة؛ بوليمــر ســائل؛ المشــمولة فــي الصنــف1

;Adhesives for tiles and bricks; cement based adhesive
acrylic adhesive; epoxy glue; glue for gluing on dry;walls and gypsum blocks; adhesive for gluing drywalls
cement refile; acrylic refile; epoxy refile; styrofoam adhesive; adhesive for anchoring spikes; polyester based
two component compounds; one-component compounds for adhesion; liquid adhesive; liquid polymer
adhesive; liquid polymer; all included in class 1.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
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Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38758 :
في الصنف 2 :
بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Trademark No.:38758
Class: 2
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD
Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

دهانات ،مواد طالء للبناء؛ المشمولة في الصنف .2

Paints, coating materials for construction; all included
in class 2.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Goods/Services:
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Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38759 :
في الصنف 17 :

Trademark No.:38759
Class: 17
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Applicant for Correspondence:
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

مــواد التغليــف والحشــو والعــزل ،مــواد اصــاح للبنــاء؛ مــواد ومنتجــات
االغــاق والحشــو والعــزل؛ مــواد منــع التســرب للبنــاء وتشــمل خالئــط
اســمنتية ألغــراض الغلــق؛ خالئــط اســمنتية مكونــة مــن مكونيــن ألغــراض
الغلــق ،أدوات الغلــق ،صمــغ االكريلــك؛ البولــي يوريثيــن مكــون مــن مــادة
واحــدة ،نظــام البولــي يوريثيــن المــرن؛ بوليوريــا نقيــة؛ المشــمولة فــي
الصنــف .17

Packing, stopping and insulating materials, mending
materials for construction; Sealing, stopping and insulating materials and products; Building sealants,
;namely component cementitious mixture for sealing
two-component cementitious mixture for sealing, sealer, acrylic gum, one-component polyurethane, elastomeric polyurethane system, pure polyurea; all included
in class 17.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 59

Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38761 :
في الصنف 1 :
بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل
عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لواصــق للبــاط والطــوب؛ لواصــق أساســها االســمنت؛ لواصــق أكريليــة؛ غــراء
ابوكســي؛ غــراء للصــق علــى الحوائــط الجافــة وكتــل الجبــس؛ لواصــق للصــق
الجــدران الجافــة؛ معبــئ االســمنت؛ معبــئ األكريلــك؛ معبــئ االبوكســي؛
لواصــق الســتايروفوم؛ لواصــق لتثبيــت المســامير؛ مركبــات مكونــة مــن
عنصريــن أساســها البوليســتر؛ مركبــات أحاديــة المكــون لاللتصــاق؛ لواصــق
ســائلة؛ لواصــق بوليمــر ســائلة؛ بوليمــر ســائل؛ المشــمولة فــي الصنــف 1

Trademark No.:38761
Class: 1
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD
Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Nablus, Galarya

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

Goods/Services:
;Adhesives for tiles and bricks; cement based adhesive
acrylic adhesive; epoxy glue; glue for gluing on dry;walls and gypsum blocks; adhesive for gluing drywalls
cement refile; acrylic refile; epoxy refile; styrofoam adhesive; adhesive for anchoring spikes; polyester based
two component compounds; one-component compounds for adhesion; liquid adhesive; liquid polymer
adhesive; liquid polymer; all included in class 1.
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) ( 60

Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38762 :
في الصنف 2 :

Trademark No.:38762
Class: 2
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Nablus, Galarya

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Paints, coating materials for construction; all included
in class 2.

دهانات ،مواد طالء للبناء؛ المشمولة في الصنف .2

) ( 61

Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38763 :
في الصنف 17 :
بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Trademark No.:38763
Class: 17
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD
Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

مــواد التغليــف والحشــو والعــزل ،مــواد اصــاح للبنــاء؛ مــواد ومنتجــات
االغــاق والحشــو والعــزل؛ مــواد منــع التســرب للبنــاء وتشــمل خالئــط
اســمنتية ألغــراض الغلــق؛ خالئــط اســمنتية مكونــة مــن مكونيــن ألغــراض
الغلــق ،أدوات الغلــق ،صمــغ االكريلــك؛ البولــي يوريثيــن مكــون مــن مــادة
واحــدة ،نظــام البولــي يوريثيــن المــرن؛ بوليوريــا نقيــة؛ المشــمولة فــي
الصنــف .17

Packing, stopping and insulating materials, mending
materials for construction; Sealing, stopping and insulating materials and products; Building sealants,
;namely component cementitious mixture for sealing
two-component cementitious mixture for sealing, sealer, acrylic gum, one-component polyurethane, elastomeric polyurethane system, pure polyurea; all included
in class 17.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Goods/Services:
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) ( 62
Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38765 :
في الصنف 1 :

Trademark No.:38765
Class: 1
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Nablus, Galarya

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لواصــق للبــاط والطــوب؛ لواصــق أساســها االســمنت؛ لواصــق أكريليــة؛ غــراء
ابوكســي؛ غــراء للصــق علــى الحوائــط الجافــة وكتــل الجبــس؛ لواصــق للصــق
الجــدران الجافــة؛ معبــئ االســمنت؛ معبــئ األكريلــك؛ معبــئ االبوكســي؛
لواصــق الســتايروفوم؛ لواصــق لتثبيــت المســامير؛ مركبــات مكونــة مــن
عنصريــن أساســها البوليســتر؛ مركبــات أحاديــة المكــون لاللتصــاق؛ لواصــق
ســائلة؛ لواصــق بوليمــر ســائلة؛ بوليمــر ســائل؛ المشــمولة فــي الصنــف 1

;Adhesives for tiles and bricks; cement based adhesive
acrylic adhesive; epoxy glue; glue for gluing on dry;walls and gypsum blocks; adhesive for gluing drywalls
cement refile; acrylic refile; epoxy refile; styrofoam adhesive; adhesive for anchoring spikes; polyester based
two component compounds; one-component compounds for adhesion; liquid adhesive; liquid polymer
adhesive; liquid polymer; all included in class 1.

) ( 63
Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38766 :
في الصنف 2 :

Trademark No.:38766
Class: 2
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل
عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Nablus, Galarya

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دهانات ،مواد طالء للبناء؛ المشمولة في الصنف .2

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

Paints, coating materials for construction; all included
in class 2.

) ( 64

التاريخ 2020/09/09 :

Date :09/09/2020
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Trademark No.:38767

العالمة التجارية رقم 38767 :
في الصنف 17 :

Class: 17
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Applicant for Correspondence:
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

مــواد التغليــف والحشــو والعــزل ،مــواد اصــاح للبنــاء؛ مــواد ومنتجــات
االغــاق والحشــو والعــزل؛ مــواد منــع التســرب للبنــاء وتشــمل خالئــط
اســمنتية ألغــراض الغلــق؛ خالئــط اســمنتية مكونــة مــن مكونيــن ألغــراض
الغلــق ،أدوات الغلــق ،صمــغ االكريلــك؛ البولــي يوريثيــن مكــون مــن مــادة
واحــدة ،نظــام البولــي يوريثيــن المــرن؛ بوليوريــا نقيــة؛ المشــمولة فــي
الصنــف .17

Packing, stopping and insulating materials, mending
materials for construction; Sealing, stopping and insulating materials and products; Building sealants, namely
component cementitious mixture for sealing; two-component cementitious mixture for sealing, sealer, acrylic
gum, one-component polyurethane, elastomeric polyurethane system, pure polyurea; all included in class 17.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 65

Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38769 :
في الصنف 1 :

Trademark No.:38769
Class: 1
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Nablus, Galarya

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لواصــق للبــاط والطــوب؛ لواصــق أساســها االســمنت؛ لواصــق أكريليــة؛ غــراء
ابوكســي؛ غــراء للصــق علــى الحوائــط الجافــة وكتــل الجبــس؛ لواصــق للصــق
الجــدران الجافــة؛ معبــئ االســمنت؛ معبــئ األكريلــك؛ معبــئ االبوكســي؛
لواصــق الســتايروفوم؛ لواصــق لتثبيــت المســامير؛ مركبــات مكونــة مــن
عنصريــن أساســها البوليســتر؛ مركبــات أحاديــة المكــون لاللتصــاق؛ لواصــق
ســائلة؛ لواصــق بوليمــر ســائلة؛ بوليمــر ســائل؛ المشــمولة فــي الصنــف 1

;Adhesives for tiles and bricks; cement based adhesive
acrylic adhesive; epoxy glue; glue for gluing on dry;walls and gypsum blocks; adhesive for gluing drywalls
cement refile; acrylic refile; epoxy refile; styrofoam adhesive; adhesive for anchoring spikes; polyester based
two component compounds; one-component compounds for adhesion; liquid adhesive; liquid polymer
adhesive; liquid polymer; all included in class 1.

) ( 66

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38770 :

Date :09/09/2020
Trademark No.:38770
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Class: 2

في الصنف 2 :

Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Applicant for Correspondence:
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

دهانات ،مواد طالء للبناء؛ المشمولة في الصنف .2

Paints, coating materials for construction; all included
in class 2.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 67

Date :09/09/2020

التاريخ 2020/09/09 :
العالمة التجارية رقم 38771 :
في الصنف 17 :

Trademark No.:38771
Class: 17
Applicant Name: CARMIT MISTER FIX LTD

بإسم  :شركة كارميت مستر فيكس المحدودة
العنــوان  :دريــش هيــام قيســارية  ،صنــدوق بريــد ، 3530
قيســارية  ، 3088900 ،إســرائيل

Applicant Address :Derech Hayam Caesarea, P.O.B.
3530, Caesarea, 3088900, Israel
Applicant for Correspondence:
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

مــواد التغليــف والحشــو والعــزل ،مــواد اصــاح للبنــاء؛ مــواد ومنتجــات
االغــاق والحشــو والعــزل؛ مــواد منــع التســرب للبنــاء وتشــمل خالئــط
اســمنتية ألغــراض الغلــق؛ خالئــط اســمنتية مكونــة مــن مكونيــن ألغــراض
الغلــق ،أدوات الغلــق ،صمــغ االكريلــك؛ البولــي يوريثيــن مكــون مــن مــادة
واحــدة ،نظــام البولــي يوريثيــن المــرن؛ بوليوريــا نقيــة؛ المشــمولة فــي
الصنــف 17

Packing, stopping and insulating materials, mending
materials for construction; Sealing, stopping and insulating materials and products; Building sealants, namely
component cementitious mixture for sealing; two-component cementitious mixture for sealing, sealer, acrylic
gum, one-component polyurethane, elastomeric polyurethane system, pure polyurea; all included in class 17.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 68

التاريخ 2020/09/13 :
العالمة التجارية رقم 38789 :
في الصنف 32 :
بإسم  :شركة القسطل النتاج العصائر و المشروبات الغازية
العنوان  :عمان  -األردن

Date :13/09/2020
Trademark No.:38789
Class: 32
& Applicant Name: Al Qastal for Producing Juice
Carbonated Soft Drinks
Applicant Address :Amman - Jordan
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عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيــرة غيــر الكحوليــة  ،الميــاه المعدنيــة والغازيــة والمشــروبات األخــرى
غيــر الكحوليــة  ،شــراب الفواكــه وعصيــر الفواكــه  ،مركــزات العصائــر
والمســتحضرات األخــرى لصنــع المشــروبات

Non-alcoholic beer, mineral and aerated waters and
;other non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices
syrups and other preparations for making beverages

) ( 69

التاريخ 2020/09/13 :
العالمة التجارية رقم 38791 :
في الصنف 20 :

Date :13/09/2020
Trademark No.:38791
Class: 20

بإســم  :دوغتــاس كيليبيــك موبيليــا ســاناي فــي تيكاريــت انونيــم Applicant Name: DOGTAS KELEBEK MOBILYA
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
شير كيتي
العنــوان  :ايديلتيبــي مــاه ،.ريفكــي تونغســير كاد ،.نــوApplicant Address :IDEALTEPE MAH., RIFKI 107:
TONGSIR CAD., NO:107 KUCUKYALI MALTEPE
كوســوكيالي مالتيبــي اســطنبول ،تركيــا
ISTANBUL, TURKEY
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اثــاث ،مصنــوع مــن اي نــوع مــن المــواد؛ فرشــات ،مخــدات ،فرشــات هوائيــة
ووســائد ليســت لغايــات طبيــة ،اكيــاس نــوم للتخييــم ،اســرة مائيــة ليســت
لغايــات طبيــة؛ مرايــا؛ خاليــا نحــل ،اقــراص عســلإصطناعيــة وقطــع مــن
الخشــب القــراص العســل؛ كراســي هــزازة لالطفــال ،حظائــر لعــب لألطفــال،
أسـ ّـرة هــزازة لألطفــال ،مشــايات لألطفــال؛ لوحــات عــرض ،إطــارات للصــور
واللوحــات ،لوحــاتتعريــف ،بطاقــات التعريــف ،لوحــات لألســماء ،بطاقــات
تعريــف مصنوعــة مــن الخشــب أو المــواد االصطناعيــة؛ اوعيــة للتعبئــة
مــن الخشــب او البالســتيك ،براميــل لإلســتخدام فــي النقــل او التخزيــن،
براميــل ،اوعيــة اســطوانية للتخزيــن ،خزانــات ،صناديــق ،حاويــات تخزيــن،
حاويــات نقــل ،صناديــق ،منصــات للشــحن واغطيــة للبضائــع المذكــورة
ســابقا مــن الخشــب او البالســتيك؛ خــرداوات صغيــرة مــن الخشــب أو
المــواد االصطناعيــة المدرجــة فــي هــذا الصنــف ،لــوازم لألثــاث مــن
الخشــب أو المــواد االصطناعيــة ،آليــات فتــح وإغــاق مــن الخشــب أو المــواد
االصطناعيــة؛ حلــي وســلع للزينــة مــن الخشــب او الفليــن او القصــب
او الخيــزران او الصفصــاف او الســندان او العظــام او العــاج او عظــم فــك
الحــوت او الصــدف او الكهرمــان او المحــار او المرشــوم او شــمع النحــل او
البالســتيك اوالجبــص المتضمنــة فــي هــذا الصنــف باالخــص الهيــاكل
وحلــي العيــد للواجهــات والتماثيــل؛ ســال وســال صيــد؛ بيــوت ،صناديــق
ّ
واســرة للحيوانــات المنزليــة؛ ســالم محمولــة وســالم متنقلــة
تعشــيش
مــنالخشــب أو المــواد االصطناعيــة؛ ســتائر مــن الخيــزران ،ســتائر داخليــة
دوارة [للديكــورات الداخليــة] ،ســتائر داخليــة مضلعــة؛ ســتائر شــريطية،
ســتائر خــرز للديكــور ،مشــابك للســتائر ،حلقــات للســتائر،حبــال زينــة
للســتائر ،قضبــان للســتائر؛ أذرع العجــات غيــر المعدنيــة

Goods/Services:
Furniture, made of any kind of material; Mattresses,
pillows, air mattresses and cushions, not for medical
purposes, sleeping bags for camping, water beds, not
for medical purposes; Mirrors; Beehives, artificial honeycombs and sections of wood for honeycombs; Bouncing chairs for babies, playpens for babies, cradles, infant
walkers; Display boards, frames for pictures and paintings, identification plates, identification tags, nameplates,
identification labels made of wood or synthetic materials; Packaging containers of wood or plastics, casks for
use in transportation or storage, barrels, storage drums,
tanks, boxes, storage containers, transportation containers, chests, loading pallets and closures for the aforementioned goods, of wood or p lastics; Small hardware goods
of wood or synthetic materials included in this class,
furniture fittings, of wood or synthetic materials, opening and closing mechanisms of wood or synthetic materials; Ornaments and d ecorative goods of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum, beeswax, plastic
or plaster, included in this class, namely figurines, holiday ornaments for walls and sculptures; Baskets, fishing
baskets; Kennels, nesting boxes and beds for household
pets; Portable l adders and mobile boarding stairs of wood
or synthetic materials; Bamboo curtains, roller indoor
blinds [for interiors], slatted indoor blinds, strip curtains,
bead curtains for decoration, curtain hooks, curtain rings,
curtain tie-backs, curtain rods; Non-metal wheel chocks
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) ( 70

Date :14/09/2020

التاريخ 2020/09/14 :
العالمة التجارية رقم 38806 :
في الصنف 29 :

Trademark No.:38806
Class: 29
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 :
اللحــوم ،االســماك ،جميــع أنــواع اللحــوم و منتجــات اللحــوم المصنعــة مــن
لحــوم الدواجــن والصيــد؛ البقــول المجففــة؛ الحليــب ومنتجــات الحليــب
( بمــا فــي ذلــك الزبــدة)؛ الزيــوت النباتيــة الصالحــة لــأكل؛ الفواكــه
والخضــروات المجففــة والمعلبــة والمجمــدة والمطبوخــة والمدخنــة والمخللة
مــن اي نــوع كانــت؛ فواكــة مجففــة؛ المكســرات وزبــدة الفســتق والطحينــة
؛ رقائــق البطاطــا

Meat, fish, and all kinds of meat and processed meat
products of poultry and game; dried pulses; milk and
;milk products (including butter); edible vegetable oils
dried, canned, frozen, cooked, smoked, pickled fruits
and vegetables of all kinds have been; dried fruits; nuts
and nut butters, tahini; potato chips.

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية كلمة المحصول بمعزل عن العالمة النها استخدام عام

) ( 71

Date :15/09/2020

التاريخ 2020/09/15 :
العالمة التجارية رقم 38809 :
في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :محمد صبحي كامل محاجنة

Applicant Name: mohammed subhi kamel mahajneh

Trademark No.:38809

العنوان  :جنين  -شارع الخندق  -االسكان الشرقي

Applicant Address :jenin- alkhandaq st - eastern
housing

عنوان التبليغ  :جنين  -شارع الخندق  -االسكان الشرقي

 Applicant for Correspondence: jenin- alkhandaq steastern housing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

العـدد الخامس والثالثون
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القهــوة  ،الشــاي  ،الــكاكاو  ،القهــوة االصطناعيــة  ،االرز  ،التابيــوكا  ،الســاغو
 ،الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب  ،الخبــز والفطائــر ،
الحلويــات  ،الحلويــات المثلجــة  ،عســل النحــل والعســل االســود  ،الخميــرة
 ،مســحوق الخبيــز  ،الملــح  ،الخــردل  ،الخــل  ،الصلصــات ( التوابــل ) الثلــج .

coffee , tea , cocoa ,and artificial coffee , rice , tapiocaand sago , flour and preparations made from cereals ,
bread , pastry and confectionert , ices , honey , treacle ,
yeast , baking - powder , salt , mustard , vinegar , sauces
, ( condiments ) , spices , ice .

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

) ( 72

Date :20/09/2020

التاريخ 2020/09/20 :
العالمة التجارية رقم 38834 :
في الصنف 7 :

Trademark No.:38834
Class: 7

بإسم  :شركة محفوظ اخوان لتجارة االالت و المعدات الصناعية

Applicant Name: Mahfouz Brothers company for
Machinery and industrial E quipment trading

العنوان  :الخليل -حارة الشيخ اول عين أشيله

Applicant Address :hebron hayialashakhawalaleaynshyl

عنوان التبليغ  :الخليل-شارع وادي التفاح-عمارة الكنز

Applicant for Correspondence: hebron-wadi al tofah-al
kanz building-third floor

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

االت و عــدد اليــة ،محــركات و مكائــن (عــدا مــا كان منهــا للمركبــات البريــة) Machines and machine tools; motors and engines (ex-
،قارنــات اليــة و عناصــر نقــل الحركة(عــدا مــاكان منهــا للمركبــات البريــة )cept for land vehicles); machine coupling and transmis- ،
معــدات زراعيــة (عــدا مــا يــدار باليــد )اجهــزة تفقيــس البيــض،االت بيــع sion components (except for land vehicles); agricultural
اوتوماتيكيــة
implements other than hand-operated; incubators for
eggs; Automatic vending machines.

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

) ( 73

التاريخ 2020/09/20 :
العالمة التجارية رقم 38835 :
في الصنف 6 :
بإسم  :شركة محفوظ اخوان لتجارة االالت و المعدات الصناعية

Date :20/09/2020
Trademark No.:38835
Class: 6
Applicant Name: Mahfouz Brothers company for
Machintery and industrial quipment rading
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العنوان  :الخليل -حارة الشيخ اول عين أشيله

Applicant Address :hebron hayialashakhawalaleaynshyl

عنوان التبليغ  :الخليل-شارع وادي التفاح-عمارة الكنز

Applicant for Correspondence: hebron-wadi al tofah-al
kanz building-third floor

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معــادن غيــر نفيســة و كل خليــط منها،مــواد بنــاء معدنيــة ،مبانــي متنقلــة
معدنيــة ،مــواد معدنيــة لخطــوط الســكك الحديدية،حبــال و اســاك غيــر
كهربائيــة مــن معــادن غيــر نفيســة،مصنوعات حــدادة ،خــرداوات معدنيــة
صغيــرة ،مواســير و انابيــب معدنيــة  ،خزائــن حفــظ الوثائــق و االشــياء
الثمينــة ،منتجــات مصنوعــة مــن معــادن غيــر نفيســة غيــر واردة فيفئــات
اخــرى ،خامــات معــادن

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; goods of
common metal not included in other classes; ores.

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 :21/09/2020

التاريخ 2020/09/21 :
العالمة التجارية رقم 38847 :
في الصنف 29 :

Trademark No.:38847
Class: 29
Applicant Name: Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.

بإسم  :شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة
العنــوان  :المدينــة الصناعيــة الثانيــة ،طريــق الخــرج ،ص ب
 42787الريــاض  ،11551المملكــة العربيــة الســعودية

Applicant Address :New Industrial City ||, Kharj
St.,P.O.Box42787, Riyadh 11551, K
.S.A.

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خالصــات اللحــم ،فواكــه Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved,
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة،هــام (جيلــي) ومربيــات وفواكــه dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
مطبوخــة بالســكر ،البيــضوالحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون compotes; eggs, milk and milk products; edible oils
الصالحــةلــأكل.
and fats.

) ( 75

التاريخ 2020/09/21 :
العالمة التجارية رقم 38848 :

Date :21/09/2020
Trademark No.:38848
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Class: 30

في الصنف 30 :

Applicant Name: Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.

بإسم  :شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة
العنــوان  :المدينــة الصناعيــة الثانيــة ،طريــق الخــرج ،ص ب
 42787الريــاض  ،11551المملكــة العربيــة الســعودية

Applicant Address :New Industrial City ||, Kharj
St.,P.O.Box42787, Riyadh 11551, K
.S.A.

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكاوالســاغو؛
الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخبــز والفطائــر
والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ عســل النحــل والعســلاألســود؛ الخميــرة
ومســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــلوالصلصــات (التوابــل)؛ البهــارات؛
الثلــج.

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.

) ( 76

Date :21/09/2020

التاريخ 2020/09/21 :
العالمة التجارية رقم 38849 :
في الصنف 32 :

Trademark No.:38849
Class: 32
Applicant Name: Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.

بإسم  :شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة
العنــوان  :المدينــة الصناعيــة الثانيــة ،طريــق الخــرج ،ص ب
 42787الريــاض  ،11551المملكــة العربيــة الســعودية

Applicant Address :New Industrial City ||, Kharj
St.,P.O.Box42787, Riyadh 11551, K
.S.A.

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــرة بــدون كحــول (شــراب الشــعير) والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا Beer without alcohol (malt syrup); mineral and aerated
مــن المشــروبات غيــر الكحوليــة ،مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه waters and other non-alcoholic beverages; fruit bever-
وعصائــر الفواكــه ،شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمــل المشــروبات.
ages and fruit juices; syrups and other preparations for
making beverages.

) ( 77

التاريخ 2020/09/21 :

Date :21/09/2020
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Trademark No.:38850

العالمة التجارية رقم 38850 :
في الصنف 35 :

Class: 35
Applicant Name: Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.

بإسم  :شركة الربيع السعودية لألغذية المحدودة
العنــوان  :المدينــة الصناعيــة الثانيــة ،طريــق الخــرج ،ص ب
 42787الريــاض  ،11551المملكــة العربيــة الســعودية

Applicant Address :New Industrial City ||, Kharj
St.,P.O.Box42787, Riyadh 11551, K
.S.A.

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

business


;management
functions

;Advertising
business
;administration
office

) ( 78

Date :21/09/2020

التاريخ 2020/09/21 :
العالمة التجارية رقم 38851 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:38851
Class: 9

بإسم  :جوانجدونج ييليان اندستريال كو ،.ال تي دي.

Applicant Name: Guangdong Yilian Industrial Co., Ltd.

العنــوان  :رووم  ،2518-2516فيفــث فلــور ،جينهــوي رود ،نــو،123 .
جييفانجنــان رود ،ييكســيو ديســتريكت ،جوانجزهــو ،الصيــن،
510030

Applicant Address :Room 2516-2518,25th Floor,JinHui
Building,No.123,JieFangNan
Road,YueXiu
District,Guangzhou,China
510030

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الروبوتــات ذات الــذكاء االصطناعــي ،لوحــات مفاتيــح ألجهــزة الكمبيوتــر،
المــواد الالزمــة ألنابيــب الكهربــاء (األســاكوالكابــات) ،أغطيــة للهواتــف
الذكيــة ،أفــام واقيــة تتكيــف مــع الهواتــف الذكيــة ،مكبــرات صــوت،
ســماعات الــرأس ،أجهــزةشــحن البطاريــات ،صناديــق بطاريــات ،محــوالت
كهربائيــة

Humanoid robots with artificial intelligence, Computer
keyboards, Materials for e lectricity mains [wires, cables], covers for smartphones, Protective films adapted
for 
smartphones, loudspeakers, headphones, battery
chargers, battery boxes , Electrical adapters

) ( 79

التاريخ 2020/09/21 :
العالمة التجارية رقم 38854 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.

Date :21/09/2020
Trademark No.:38854
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
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العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, S
 paghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, V
 inegar,
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, s ago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Grainbased and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn

) ( 80

Date :21/09/2020

التاريخ 2020/09/21 :
العالمة التجارية رقم 38863 :
في الصنف 29 :
بإسم  :عالء سامي اسماعيل دبابسة
العنوان  :نابلس  -طلوزة 0599378843

Trademark No.:38863
Class: 29
Applicant Name: Alaa Sami Ismail Dbabseh
Applicant Address :Nablus - Talozah 0599378843

عنوان التبليغ  :نابلس  -طلوزة 0599378843

Nablus - Talozah

مخلــل الفلفــل الحــار ( فلفــل محفــوظ) ،لــوز مطحــون  ،مســتحضرات العــداد
مــرق اللحــم  ،مــرق لحــم  ،زبــدة ،جبنــة  ،زيــت ذرة  ،قشــدة ( منتجــات
االلبــان) ،قشــدة مخفوقــة ،رقائــق البطاطــا ،كبــة  ،بيــض صالــح لــاكل
 ،دهــون صالحــة لــاكل ،زيــوت صالحــة لــاكل ،بيــض  ،خميــرة الحليــب
ألغــراض الطهو،شــرائح ســمك طريــة ( فيليــه) ،منتجــات غذائيــة معــدة
مــن السمك،ســمك غيــر حــي  ،ســمك محفــوظ ســمك مملــح  ،ســمك معلــب،
زيــت الكتــان الغــراض الطهو،فواكــه مثلجــة  ،فواكــه مجمــدة  ،ســلطة فواكــه
 ،خيــار مخلــل  ،مربــى زنجبيل،حمــص ( عجينــة الحمــص)  ،مربيــات  ،جلــي
( هــام للطعــام )  ،عصيــر خضــروات للطبخ،زيــت بــزر الكتــان الغــراض
الطهو،رقائــق بطاطــا قليلــة الدهن،زيــت الــذرة الصفراء،ســمن نباتــي  ،مربــى
فواكه،لحــم محفــوظ ،مشــروبات الحليــب ،بلــح البحــر ( غيــر حــي)  ،زيــت
زيتــون الطعــام ،زيتــون محفــوظ ،بــازالء محفوظة،مخلــات  ،فطائــر بطاطــا
مقليــة ،لحــوم دواجــن غيــر حيــة ،زيــت عبــاد الشــمس للطعــام  ،توفــو ( فــول
الصويــا)  ،ســمك تونــا  ،لبــن رائــب( زبــادي )  ،لبــن رائــب( زبــادي)

Ajvar(preserved peppers, almonds ground,boullin( preparation for making),broth,Butter,Cheese,Corn oil,Cream ( diary
Products),Cream (Wipped),Crisps(Potato),Croquettes,Edi)ble birds nests,Edible fats,Edible oils,Eggs,Ferments(milk
for culinary purposes,Fillets (Fish),Fish(fillets),Fish
(food products made from ),Fish,not live,Fish,tinned,
canned(Am),Flaxexseed oil for culinary purpose,frosted
fruits,Frozen fruits,Fruit pulp,Gelatine,Gherkins,Herrnings,Hummus,Jams,Juices(Vegatble) for cooking,Linseed
oil for culinary purposes,Low-fat potato chips,Maize oil,Margarine,Meat jellies,Milk beverages,Mashrooms preserved,olive oil, olives preserved ,Peas preserved,piccalilli
, Pickels, Potato fritters, Powdered eggs, Sun flower oil for
food,Tofi,Tuna fish,Yoghurt,Yogurt

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية كلمة كتكوت

Applicant for Correspondence:
0599378843

Goods/Services:
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) ( 81

Date :21/09/2020

التاريخ 2020/09/21 :
العالمة التجارية رقم 38864 :
في الصنف 29 :

Trademark No.:38864
Class: 29
Applicant Name: iyad jameel abu aram

بإسم  :اياد جميل ابو عرام

Applicant Address : yatta hebron

العنوان  :الخليل  -يطا

Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

preserved and frozen meat

اللحوم المحفوظة و المجمدة

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

) ( 82

التاريخ 2020/09/22 :
العالمة التجارية رقم 38866 :
في الصنف 3 :
بإسم  :حنان طه علي عواودة
العنوان  :دورا///كرمة
عنوان التبليغ  :دورا///كرمة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Date :22/09/2020
Trademark No.:38866
Class: 3
Applicant Name: hanan taha all alawadeh
Applicant Address :dora -karmah
Applicant for Correspondence: dora -karmah

Goods/Services:

صابون

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

soap
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Date :22/09/2020

التاريخ 2020/09/22 :
العالمة التجارية رقم 38867 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:38867
Class: 38

بإسم  :معاذ محمود عمر صالح

Applicant Name: moath salah

العنوان  :الخليل/شارع السالم

Applicant Address :hebron/alsalaam street
Applicant for Correspondence: hebron -ein sara

عنوان التبليغ  :الخليل/برج خالد-عين سارة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

mobiles and accessories

أجهزة خلوية و اكسسواراتها

) ( 84

التاريخ 2020/09/22 :
العالمة التجارية رقم 38869 :
في الصنف 25 :
بإسم  :عزية صادق حسن زيدان

Date :22/09/2020
Trademark No.:38869
Class: 25
Applicant Name: Ezeya Sadeq Hasan Zidan

العنوان  :جنين  -بيت قاد  -قرب مدرسة بنات بيت قاد

Applicant Address :jenin - beit qad - near high
secondery
school

عنوان التبليغ  :جنين  -بيت قاد  -قرب مدرسة بنات بيت قاد

Applicant for Correspondence: jenin - beit qad - near
high secondery school

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

مالبــس  ،مالبــس كتانيــة  ،ســراويل اطفــال ( مالبــس )  ،بجامــات  ،عبــاءات Clothing , linen , pajamas , babies pants , chasubles ,
 ،تنانيــر  ،جالبيــب  ،قمصــان  ،بناطيــل  ،جاكيتــات ( مالبــس ) ،بلــوز  ،ازيــاء skirts , smocks , shirts , trousers , jackets , shawls , uni-
موحــدة  ،افرهــوالت  ،شــياالت مالبــس  ،شــاالت .
forms , overalls .

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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) ( 85

Date :22/09/2020

التاريخ 2020/09/22 :
العالمة التجارية رقم 38871 :
في الصنف 29 :

Trademark No.:38871
Class: 29

بإســم  :شــركة أيــادي للتســويق الزراعــي المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Ayadi For Marketing Agricultural
Company Ltd
المحــدودة

العنــوان  :رام اللــه  -ســردا  -شــارع بيرزيــت الرئيســي  -عمــارة
مجموعــة الغانــم التجاريــة

 Applicant Address :Ramallah - Surda - Birzet StreetAl Ghaneem Group Building

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Dates

التمور

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

) ( 86

التاريخ 2020/09/22 :
العالمة التجارية رقم 38872 :
في الصنف 29 :

Date :22/09/2020
Trademark No.:38872
Class: 29

بإســم  :شــركة أيــادي للتســويق الزراعــي المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Ayadi For Marketing Agricultural
Company Ltd
المحــدودة

العنــوان  :رام اللــه  -ســردا  -شــارع بيرزيــت الرئيســي  -عمــارة
مجموعــة الغانــم التجاريــة

 Applicant Address :Ramallah - Surda - Birzet StreetAl Ghaneem Group Building

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

التمور

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

Dates
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Date :23/09/2020

التاريخ 2020/09/23 :
العالمة التجارية رقم 38886 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38886
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

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

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

) ( 88

التاريخ 2020/09/27 :
العالمة التجارية رقم 38912 :
في الصنف 19 :
بإسم  :شركة زهرة اسطنبول للمواد االنشائية
العنوان  :نابلس رفيديا شارع الغافقي
عنوان التبليغ  :نابلس رفيديا شارع الغافقي

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Date :27/09/2020
Trademark No.:38912
Class: 19
Applicant Name: Zahrat Istanbul for Construction
Materials Company
Applicant Address :Nablus, Rafidia, Ghafiqi Street
Applicant for Correspondence: Nablus, Rafidia, Ghafiqi Street

Goods/Services:
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مواســير متفرعــة غيــر معدنيــة  ،مواســير غيــر معدنيــة لمجــاري التصريــف
 ،مواســير مــاء غيــر معدنيــة  ،صمامــات غيــر معدنيــة وغيــر بالســتكية
لمواســير الميــاه

2021/1/21

Branching pipes, not of metal , Gutter pipes, not of metal , penstock pipes not of metall , Water-pipe, valves not
of metal or plastic

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

) ( 89

Date :28/09/2020

التاريخ 2020/09/28 :
العالمة التجارية رقم 38915 :
في الصنف 7 :

Trademark No.:38915
Class: 7

بإسم  :شركة الجبر لالدوات الكهربائية واالنارة

Applicant Name: Al-Jabr Electrical and Lighting Company

العنوان  :سلفيت-وسط البلد-شارع الداخلية

Applicant Address :Salfit - Downtown - Al Dakhliya Street

عنــوان التبليــغ  :مكتــب أبــو زاهــر للمحامــاة  -ســلفيت  -شــارع Applicant for Correspondence: Abu Zahir Law Firm/
Salfeet-Al-Health Street - Old Magistrate
الصحــة  -مبنــى محكمــة الصلــح قديمــا  -الطابــق الثانــي

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
( االت زراعيــة  ،االت ثنــي  ،اذرع توصيــل لــاالت والمحــركات والمكائــن
 ،مفاتيــح تحكــم هيدروليــة لــاالت والمحــركات والمكائــن  ،مولــدات
التيــار  ،قطاعــات(االت)  ،االت قطــع  ،اســطوانات لــاالت  ،اســطوانات
للمحــركات والمكائــن  ،مكابــس لالســطوانات  ،حفــارات(االت)  ،االت
توزيــع اوتوماتيكيــة  ،اقفــال كهربائيــة لالبــواب  ،االت تصريــف  ،ظــروف
المثاقب(اجــزاء االت)  ،لقــم حفر(اجــزاء االت)  ،رؤوس حفر(اجــزاء االت)  ،االت
حفــر  ،مثاقــب كهربائيــة يدويــة  ،محــركات تشــغيل بخــاف المســتخدمة
فــي المركبــات البريــة  ،االت الصباغــة  ،ســيور للمولــدات الكهربائيــة ،
مولــدات كهربائيــة  ،االت جــرف التــراب  ،اجهــزة قطــع بالقــوس الكهربائــي
 ،اجهــزة لحــام بالقــوس الكهربائــي  ،مطــارق كهربائيــة  ،اجهــزة لحــام
كهربائيــة  ،الكتــرودات الالت اللحــام  ،اجهــزة تشــغيل المصاعــد  ،مصاعــد
 ،االت للنقــش البــارز  ،مولــدات طاقــة للطــوارئ  ،حفــارات  ،مولــدات التيــار
 ،مولــدات الكهربــاء  ،محــركات كهربائيــة بخــاف المســتخدمة فــي
المركبــات البريــة)

( Agricultural machines , Bending machines , Connecting
rods for machines, motors and engines , Current generators
, Cutters [machines] , Cutting machines , Cylinders for machines , Cylinders for motors and engines , Cylinders (Pistons for—) , Diggers [machines] , Distribution machines,
automatic , Door closers, electric , Drainage machines ,
Drill chucks [parts of machines] , Drilling bits [parts of
machines] , Drilling heads [parts of machines] , Drilling
machines , Drills (Electric hand—) , Driving motors other
than for land vehicles , Dyeing machines , Dynamo belts ,
Dynamos , Earth moving machines , Electric arc cutting apparatus , Electric welding cutting apparatus , Electric hammers , Electric welding apparatus , Electrodes for welding
machines , Elevator operating apparatus , Elevators [lifts] ,
Embossing machines , Emergency power generators , Excavators , Generators (Current—) , Generators of electricity
, Motors, electric, other than for land vehicles ,

) ( 90

التاريخ 2020/09/28 :

Date :28/09/2020
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Trademark No.:38916

العالمة التجارية رقم 38916 :
في الصنف 7 :

Class: 7

بإسم  :شركة الجبر لالدوات الكهربائية واالنارة

Applicant Name: Al-Jabr Electrical and Lighting
Company

العنوان  :سلفيت-وسط البلد-شارع الداخلية

Applicant Address :Salfit - Downtown - Al Dakhliya
Street

عنــوان التبليــغ  :مكتــب أبــو زاهــر للمحامــاة  -ســلفيت  -شــارع Applicant for Correspondence: Abu Zahir Law Firm/
Salfeet-Al-Health Street - Old Magistrate
الصحــة  -مبنــى محكمــة الصلــح قديمــا  -الطابــق الثانــي

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
( االت زراعيــة  ،االت ثنــي  ،اذرع توصيــل لــاالت والمحــركات والمكائــن
 ،مفاتيــح تحكــم هيدروليــة لــاالت والمحــركات والمكائــن  ،مولــدات
التيــار  ،قطاعــات(االت)  ،االت قطــع  ،اســطوانات لــاالت  ،اســطوانات
للمحــركات والمكائــن  ،مكابــس لالســطوانات  ،حفــارات(االت)  ،االت
توزيــع اوتوماتيكيــة  ،اقفــال كهربائيــة لالبــواب  ،االت تصريــف  ،ظــروف
المثاقب(اجــزاء االت)  ،لقــم حفر(اجــزاء االت)  ،رؤوس حفر(اجــزاء االت)  ،االت
حفــر  ،مثاقــب كهربائيــة يدويــة  ،محــركات تشــغيل بخــاف المســتخدمة
فــي المركبــات البريــة  ،االت الصباغــة  ،ســيور للمولــدات الكهربائيــة ،
مولــدات كهربائيــة  ،االت جــرف التــراب  ،اجهــزة قطــع بالقــوس الكهربائــي
 ،اجهــزة لحــام بالقــوس الكهربائــي  ،مطــارق كهربائيــة  ،اجهــزة لحــام
كهربائيــة  ،الكتــرودات الالت اللحــام  ،اجهــزة تشــغيل المصاعــد  ،مصاعــد
 ،االت للنقــش البــارز  ،مولــدات طاقــة للطــوارئ  ،حفــارات  ،مولــدات التيــار
 ،مولــدات الكهربــاء  ،محــركات كهربائيــة بخــاف المســتخدمة فــي
المركبــات البريــة)

( Agricultural machines , Bending machines , Connecting rods for machines, motors and engines , Current
generators , Cutters [machines] , Cutting machines ,
Cylinders for machines , Cylinders for motors and engines , Cylinders (Pistons for—) , Diggers [machines] ,
Distribution machines, automatic , Door closers, electric
, Drainage machines , Drill chucks [parts of machines] ,
Drilling bits [parts of machines] , Drilling heads [parts of
)—machines] , Drilling machines , Drills (Electric hand
, Driving motors other than for land vehicles , Dyeing
machines , Dynamo belts , Dynamos , Earth moving machines , Electric arc cutting apparatus , Electric welding
cutting apparatus , Electric hammers , Electric welding
apparatus , Electrodes for welding machines , Elevator
operating apparatus , Elevators [lifts] , Embossing machines , Emergency power generators , Excavators ,
Generators (Current—) , Generators of electricity , Motors, electric, other than for land vehicles ,

) ( 91

التاريخ 2020/09/29 :
العالمة التجارية رقم 38926 :
في الصنف 29 :

Date :29/09/2020
Trademark No.:38926
Class: 29

بإسم  :شركة سنقرط العالمية لتنمية االسواق م.خ.م

Applicant Name: Sinokrot Global For Markets
Development

العنوان  :رام الله ،المنطقة الصناعية ،شارع اشبيلية 32

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

عنوان التبليغ :

Applicant for Correspondence:
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واألســماك والصي ـد ،خالصــات اللحــم ،فواكــه وخضــروات محفوظــة
ومجففــة ومطهــوة ،هــام جيلــي ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر،
البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون الصالحــة لــأكل.

Meat, fish, dried and cooked fruits and vegetables jellies, jams, compotes eggs, milk and milk products edible oils and fats.

) ( 92

Date :29/09/2020

التاريخ 2020/09/29 :
العالمة التجارية رقم 38935 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38935
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،حلويــات الســكر ،الســكاكر ،البســكويت/الكعك
المحلــى ،بســكويت مــن الشــعير المنبــت (الملــت) ،الكعــك ،الباســتا،
المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،الســباغيتي ،شــعيرية رقيقــة،
الخميــرة ،مســحوق الخبــازة ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب
والصلصــات (التوابــل) ،مثلجــات ،عجينــة كيــك ،البوظــة ،القهــوة ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر ،األرز ،التابيــوكا،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
الفطائــر ،العســل ،دبــس الســكر ،مثلجــات ،الملــح ،الخــردل ،طحيــن قمــح،
الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،مســتحضرات الحبــوب ،مقبــات هنديــة
[توابــل]،التوابــل ،صلصــات مــرق اللحــم ،الفشــار ،وجبــات خفيفــة اســاها
الحبــوب ،وجبــات خفيفــة اســاها االرز ،ويفــر كريــم

Chocolate; confectionery; sugar confectionery; candy ; biscuits/cookies; malt biscuits; cakes; pasta; m
 acaroni; noo;dles; spaghetti; vermicelli (ribbon); yeast; baking powder
;)dressing for salad; mayonnaise; vinegar; ketchup (sauces
;sauces(condiments); ices; cake paste; ice creams; coffee
;tea; cocoa; sugar; rice; tapioca; sago; artificial coffee; bread
pastry; honey; treacle; ices; salt; mustard; wheat flour; flour
made from cereals; cereal preparations; chutneys (condiments); spices; meat gravies; popcorn; snack food (Cereal-based-) and snack food (Rice-based-); cream wafer

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية finger

) ( 93

التاريخ 2020/09/29 :
العالمة التجارية رقم 38936 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

Date :29/09/2020
Trademark No.:38936
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates
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عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

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

) ( 94

التاريخ 2020/09/29 :
العالمة التجارية رقم 38937 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

Date :29/09/2020
Trademark No.:38937
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, S
 paghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar,
Ketch Up and Sauces(condiments), ready to cook dough
products, frozen dough, frozen parathas, ice c reams, nondairy 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

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 :29/09/2020

التاريخ 2020/09/29 :
العالمة التجارية رقم 38938 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38938
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

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

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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التاريخ 2020/09/29 :
العالمة التجارية رقم 38939 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

Date :29/09/2020
Trademark No.:38939
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates
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عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, S
 paghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, V
 inegar,
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, s ago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Grainbased and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn

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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التاريخ 2020/09/29 :
العالمة التجارية رقم 38940 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

Date :29/09/2020
Trademark No.:38940
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, S
 paghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, V
 inegar,
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, s ago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals, spices., Food beverages (Grainbased and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorn

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 :30/09/2020

التاريخ 2020/09/30 :
العالمة التجارية رقم 38946 :
في الصنف 42 :

Trademark No.:38946
Class: 42
Applicant Name: Shoaib Attia Abdel Moati Zahidah

بإسم  :شعيب عطيه عبدالمعطي زاهده

Applicant Address :Hebron-Hebron

العنوان  :الخليل -الخليل

عنــوان التبليــغ  :رام اللــه -البيــرة -الشــرفة -شــارع جمــزو -بجانــب Applicant for Correspondence: Ramallah-AL Birah -AL
Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL Sayarat AL F lstinee Bullding
نــادي الســيارات

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات التكنولوجيــة وخدمــات البحــث والتصميــم المتعلقــة بهــا ،
خدمــات التحليــل والبحــث الصناعــي  ،خدمــات تصميــم وتطويــر برامــج
الكبيوتــر  ،وخدمــات استشــارات الكمبيوتــر فــي مجــال حمايــة الكمبيوتــر
 ،تقديــم االستشــارات والمشــورة فيمــا يتعلــق بالتقييــم واختبــار وتنفيــذ
برامــج الكمبيوتــر  ،البرامــج الثابتــة  ،األجهــزة  ،تكنولوجيــا المعلومــات
ونظــم معالجــة البيانــات  ،برمجــة الكمبيوتــر  ،األبحــاث والتطويــر والتصميم
واالختبــار والرصــد والتفتيــش  ،والتحليــل فــي مجــال االتصــاالت الســلكية
والالســلكية واجهــزة الكمبيوتــر  ،ونظــم الكمبيوتــر وشــبكات الكمبيوتــر
 ،والتخطيــط فــي مجــاالت الكمبيوتــر والنظــم الحاســوبية والشــبكات
الحاســوبية  ،اســتئجار برامــج الحاســوب  ،خدمــات التحكيــم  ،خدمــات
التقاضــي والمنازعــات  ،خدمــات النصــح والمشــورة فــي مجــال تكنولوجيــا
المعلومــات ادارة المعلومــات  ،وتقديمهــا عــن طريــق الهــواء ( اون اليــن
) وبشــكل مطبــوع  ،الخدمــات االستشــارية المتعلقــة بجميــع المعلومــات
المذكــورة فــي هــذا الصنــف .

Technological services and related research and design
services, industrial analysis and research services, design
and development services for computer programs, and
computer consulting services in the field of computer protection, providing consulting and advice regarding evaluation, testing and implementation of computer programs,
firmware, hardware, information technology and data processing systems, programming Computer, research and
development, design, testing, monitoring and inspection,
analysis in the field of telecommunications and computer
equipment, computer systems and computer networks,
planning in the fields of computers and computer systems
and computer networks, rental of computer programs, arbitration services, litigation and disputes services, advice
and advice services in the field of information technology
)Information management, providing it via the air (online
and in print, consulting services related to all the information mentioned in this category.

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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التاريخ 2020/09/30 :
العالمة التجارية رقم 38947 :
في الصنف 30 :

Date :30/09/2020
Trademark No.:38947
Class: 30
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بإســم  :ام .ديــاس برانكــو ش.م .اندوســتريا اي كوميرســيو دي
ألمنتــوس

Applicant Name: M. DIAS BRANCO S.A.
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS

العنــوان  :رودوفيــا بــي ار  ,116كــم  ,18اس/ان ,ايســيبيو ,ســيرا
 -البرازيــل

Applicant Address :Rodovia BR 116, Km 18, s/n?,
Eusébio, Cear? - BRAZIL

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معاجيــن الطعــام النشــوية لالســتهالك البشــري ,البقســماط ,البســكويت,
الكعــك المحلــى ,وجبــات اساســها القمــح ,طحيــن لتحضيــر الطعــام,
المعكرونــة ,الباســتا ,لفــات الخبــز ,الخبــز ,الخبــز المحمــص ,الفطائــر,
الكعــك؛ مســحوق الكعكــة ,قضبــان الحبــوب عاليــة البروتيــن ,المعكرونــة
العصائبيــة

;Farinaceous food pastes for human consumption; rusks
;biscuits; cookies; wheat meal; flour for food; macaroni
pasta; bread rolls; bread; toasts; waffles; cakes; cake
powder; high-protein cereal bars; noodles

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

) ( 100

Date :04/10/2020

التاريخ 2020/10/04 :
العالمة التجارية رقم 38955 :
في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :برهان خالد عكرمة ابو غليون

Applicant Name: Borhan khalid ikr imah abo kalion

Trademark No.:38955

Applicant Address :hebron

العنوان  :الخليل جبل الرحمة-

Applicant for Correspondence: dora

عنوان التبليغ  :دورا مجمع التالحمة الطابق الثاني-

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

قطــع حلوى/جلــي فواكه/رقائــق الذرة/بســكويت/دقيق ذرة/حلويــاتflakes,biscuits,maizflour,confectionery, flour -milling /
متجاتصحــن الدقيق/دقيــق البطاطا/حلويــات فــول سوداني/مشــروبات ,products potato flour,peanut confectionary,coff bev-
قهــوة مــع حليــب
erges with milkt

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

) ( 101

التاريخ 2020/10/05 :
العالمة التجارية رقم 38957 :

Date :05/10/2020
Trademark No.:38957
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Class: 30

في الصنف 30 :

Applicant Name: Wm. Wrigley Jr. Co

بإسم  :دبليوأم.ريغلي جونيور كومبني

العنــوان  1132 :وســت بالكهــاوك ستريت،شــيكاغو،إلينوي Applicant Address :1132 West Blackhawk Street,
Chicago, IL 60642, USA
 60642الواليــات المتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O
Box 219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smasالطابــق الســادس ص ب 219
ip.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

chewing gum

العلكة

) ( 102

Date :05/10/2020

التاريخ 2020/10/05 :
العالمة التجارية رقم 38958 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38958
Class: 30
Applicant Name: Wm. Wrigley Jr. Co

بإسم  :دبليوأم.ريغلي جونيور كومبني

العنــوان  1132 :وســت بالكهــاوك ستريت،شــيكاغو،إلينوي Applicant Address :1132 West Blackhawk Street,
Chicago, IL 60642, USA
 60642الواليــات المتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O
Box 219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smasالطابــق الســادس ص ب 219
ip.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

chewing gum

العلكة

) ( 103

التاريخ 2020/10/05 :
العالمة التجارية رقم 38959 :
في الصنف 30 :
بإسم  :دبليوأم.ريغلي جونيور كومبني

Date :05/10/2020
Trademark No.:38959
Class: 30
Applicant Name: Wm. Wrigley Jr. Co
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العنــوان  1132 :وســت بالكهــاوك ستريت،شــيكاغو،إلينوي Applicant Address :1132 West Blackhawk Street,
Chicago, IL 60642, USA
 60642الواليــات المتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O
Box 219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smasالطابــق الســادس ص ب 219
ip.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

chewing gum

العلكة

) ( 104

Date :05/10/2020

التاريخ 2020/10/05 :
العالمة التجارية رقم 38960 :
في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :شركة مطاحن قهوة حماده

Applicant Name: Hamada Coffee Mills Company

Trademark No.:38960

العنوان  :الخليل  /نمرة  /بجانب فندق ابو مازن

Applicant Address :Hebron /namira/next to the abu
mazen hotel

عنوان التبليغ  :الخليل  /رأس الجورة  /عمارة برهان الجعبري

\ Applicant for Correspondence: hebron \ Ras aljorah
Borhan buillding

Goods/Services:

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

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.

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

) ( 105

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38964 :
في الصنف 43 :

Date :06/10/2020
Trademark No.:38964
Class: 43
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بإســم  :شــركة منتجــع راحــة الســياحي المســاهمة الخصوصيــة
المحــدودة

2021/1/21

Applicant Name: Raha Tourist Resort Company LTD.
Applicant Address :JERICHO

العنوان  :أريحا

عنــوان التبليــغ  :عمــارة بــرج رام اللــه مكتــب رقــم  101الطابــق Applicant for Correspondence: Ramallah - Nuzha
االول هاتــف رقــم  0568888488-022988064رام اللــه صنــدوق Street -Burj Ramallah -1st floor - Office 101 - Telefax
022988064 - Mobile 0568888488
بريــد ()10

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Services For Providing Food &Drink, Temporary
Accomodation

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

) ( 106

Date :06/10/2020

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38966 :
في الصنف 32 :

Trademark No.:38966
Class: 32

بإســم  :شــركة بريســد جــوس لألغذيــة والمشــروبات المســاهمة Applicant Name: Pressed Juice for Food and Beverages
Limited Liability Company
الخصوصيــة المحــدودة
Applicant Address :Ramallah Batn Al Hawa Area

العنوان  :رام الله بطن الهوى
عنــوان التبليــغ  :البيــرة البالــوع عمــارة الفــارع الطابــق الثالــث -
0569333119

›Applicant for Correspondence: Al Bireh Al Balou
Area Al Fare› Building Floor 3 -0569333119

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــرة شــراب الشــعير والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن المشــروبات Beers mineral and aerated waters and other non alco-
غيــر الكحوليــة ،مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر الفواكــهholic beverages fruit beverages and fruit juices syrups ،
شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمــل المشــروبات.
and other preparations for making beverages.

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

) ( 107

التاريخ 2020/10/06 :

Date :06/10/2020
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Trademark No.:38967

العالمة التجارية رقم 38967 :
في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :محمد مصطفى حسني سالمة

Applicant Name: Mohammed Mustafa Husni Salameh

العنوان  :طولكرم  -الحي الشمالي  -جوال 0592293711

Applicant Address :Tulkarem - northern neighborhood
- mobile : 0592293711

عنوان التبليغ  :طولكرم  -الحي الشمالي  -جوال 0592293711

Applicant for Correspondence: Tulkarem - northern
neighborhood - mobile : 0592293711

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

هريسة وحلويات

Harissa and Sweets

) ( 108

Date :06/10/2020

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38971 :
في الصنف 18 :

Trademark No.:38971
Class: 18

بإسم  :اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001

Applicant Name: Aktieselskabet af 21. november 2001

العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدانمارك

Applicant Address :Fredskovvej 5, 7330 Brande,
Denmark
Nablus, Galarya

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حقائــب مصنوعــة مــن الجلــد  ،مغلفــات جلديــة للتغليــف ؛ الحقائــب ،
حقائــب جــر عــدة احجــام  ،حقائــب الســفر ،مجموعــات حقائــب ســفر ،
حقائــب مالبــس للســفر  ،حقائــب تجميــل فارغــة  ،حقائــب الظهــر ،
الحقائــب  ،حقائــب اليــد  ،حقائــب الشــاطئ  ،حقائــب التســوق  ،حقائــب
الكتــف  ،الحقائــب المدرســية  ،الحقائــب الرياضيــة  ،حقائــب البــدالت ،
حقائــب ســفر قماشــية  ،حقائــب امتعــة  ،حقائــب دبلوماســية  ،حقائــب
جلديــة  ،حقائــب اوراق ووثائــق  ،محافــظ جلديــة صغيــرة  ،محافــظ الجيــب
 ،المحافــظ  ،حامــات المفاتيــح  ،حامــات البطاقــات الجلديــة ؛ المظــات
والشمســيات والعصــي ومقاعــد عصــي المشــي

;Boxes of leather, envelopes of leather for packaging
trunks, valises, traveling bags, traveling sets, garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags,
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags,
school bags, bags for sports, suit cases, canvas traveling
sack, luggage, attache-cases, leather cases, briefcases,
pouches, pocket wallets, purses, key-holders, leather
card holders; umbrellas, parasols, canes, walking-stick
seats.

) ( 109

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38972 :
في الصنف 18 :
بإسم  :اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001

Date :06/10/2020
Trademark No.:38972
Class: 18
Applicant Name: Aktieselskabet af 21. november 2001
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Applicant Address :Fredskovvej 5, 7330 Brande,
Denmark

العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدانمارك

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

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

حقائــب مصنوعــة مــن الجلــد  ،مغلفــات جلديــة للتغليــف ؛ الحقائــب ،
حقائــب جــر عــدة احجــام  ،حقائــب الســفر ،مجموعــات حقائــب ســفر ،
حقائــب مالبــس للســفر  ،حقائــب تجميــل فارغــة  ،حقائــب الظهــر ،
الحقائــب  ،حقائــب اليــد  ،حقائــب الشــاطئ  ،حقائــب التســوق  ،حقائــب
الكتــف  ،الحقائــب المدرســية  ،الحقائــب الرياضيــة  ،حقائــب البــدالت ،
حقائــب ســفر قماشــية  ،حقائــب امتعــة  ،حقائــب دبلوماســية  ،حقائــب
جلديــة  ،حقائــب اوراق ووثائــق  ،محافــظ جلديــة صغيــرة  ،محافــظ الجيــب
 ،المحافــظ  ،حامــات المفاتيــح  ،حامــات البطاقــات الجلديــة ؛ المظــات
والشمســيات والعصــي ومقاعــد عصــي المشــي

;Boxes of leather, envelopes of leather for packaging
trunks, valises, traveling bags, traveling sets, garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags,
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags,
school bags, bags for sports, suit cases, canvas traveling
sack, luggage, attache-cases, leather cases, briefcases,
pouches, pocket wallets, purses, key-holders, leather
card holders; umbrellas, parasols, canes, walking-stick
seats.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 110
Date :06/10/2020

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38973 :
في الصنف 18 :

Trademark No.:38973
Class: 18

بإسم  :اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001

Applicant Name: Aktieselskabet af 21. november 2001

العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدانمارك

Applicant Address :Fredskovvej 5, 7330 Brande,
Denmark
Applicant for Correspondence:
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

حقائــب مصنوعــة مــن الجلــد  ،مغلفــات جلديــة للتغليــف ؛ الحقائــب ،
حقائــب جــر عــدة احجــام  ،حقائــب الســفر ،مجموعــات حقائــب ســفر ،
حقائــب مالبــس للســفر  ،حقائــب تجميــل فارغــة  ،حقائــب الظهــر ،
الحقائــب  ،حقائــب اليــد  ،حقائــب الشــاطئ  ،حقائــب التســوق  ،حقائــب
الكتــف  ،الحقائــب المدرســية  ،الحقائــب الرياضيــة  ،حقائــب البــدالت ،
حقائــب ســفر قماشــية  ،حقائــب امتعــة  ،حقائــب دبلوماســية  ،حقائــب
جلديــة  ،حقائــب اوراق ووثائــق  ،محافــظ جلديــة صغيــرة  ،محافــظ الجيــب
 ،المحافــظ  ،حامــات المفاتيــح  ،حامــات البطاقــات الجلديــة ؛ المظــات
والشمســيات والعصــي ومقاعــد عصــي المشــي

;Boxes of leather, envelopes of leather for packaging
trunks, valises, traveling bags, traveling sets, garment bags for travel, vanity-cases, rucksacks, bags,
handbags, beach bags, shopping bags, shoulder bags,
school bags, bags for sports, suit cases, canvas traveling
sack, luggage, attache-cases, leather cases, briefcases,
pouches, pocket wallets, purses, key-holders, leather
card holders; umbrellas, parasols, canes, walking-stick
seats.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 111

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38975 :
في الصنف 35 :

Date :06/10/2020
Trademark No.:38975
Class: 35
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بإسم  :اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001
العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدانمارك
عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Applicant Name: Aktieselskabet af 21. november 2001
Applicant Address :Fredskovvej 5, 7330 Brande, Denmark
Nablus, Galarya

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات عــرض مجموعــة متنوعــة مــن الســلع لصالــح اآلخريــن (باســتثناء The bringing together, for the benefit of others, of a
نقلهــا)  ،ممــا يتيــح للزبائــن مشــاهدة وشــراء هــذه البضائــع بســهولة مــن variety of goods (excluding the transport thereof), en-
خــال متاجــر البيــع بالتجزئــة أو منافــذ البيــع بالجملــة أو وســائل اإلعــام abling customers to conveniently view and purchase
اإللكترونيــة.
those goods through retail stores, wholesale outlets or
means of electronic media.

) ( 112

Date :06/10/2020

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38977 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:38977
Class: 35

بإسم  :اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001

Applicant Name: Aktieselskabet af 21. november 2001

العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدانمارك

Applicant Address :Fredskovvej 5, 7330 Brande,
Denmark

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات عــرض مجموعــة متنوعــة مــن الســلع لصالــح اآلخريــن (باســتثناء The bringing together, for the benefit of others, of a
نقلهــا)  ،ممــا يتيــح للزبائــن مشــاهدة وشــراء هــذه البضائــع بســهولة مــن variety of goods (excluding the transport thereof), en-
خــال متاجــر البيــع بالتجزئــة أو منافــذ البيــع بالجملــة أو وســائل اإلعــام abling customers to conveniently view and purchase
اإللكترونيــة.
those goods through retail stores, wholesale outlets or
means of electronic media.

) ( 113
Date :06/10/2020

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38978 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:38978
Class: 35

بإسم  :اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001

Applicant Name: Aktieselskabet af 21. november 2001

العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدانمارك

Applicant Address :Fredskovvej 5, 7330 Brande,
Denmark

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

Applicant for Correspondence:
Center, P.O.Box 768
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات عــرض مجموعــة متنوعــة مــن الســلع لصالــح اآلخريــن (باســتثناء The bringing together, for the benefit of others, of a
نقلهــا)  ،ممــا يتيــح للزبائــن مشــاهدة وشــراء هــذه البضائــع بســهولة مــن variety of goods (excluding the transport thereof), en-
خــال متاجــر البيــع بالتجزئــة أو منافــذ البيــع بالجملــة أو وســائل اإلعــام abling customers to conveniently view and purchase
اإللكترونيــة.
those goods through retail stores, wholesale outlets or
means of electronic media.

) ( 114
Date :06/10/2020

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38980 :
في الصنف 25 :

Trademark No.:38980
Class: 25

بإسم  :اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001

Applicant Name: Aktieselskabet af 21. november 2001

العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدانمارك

Applicant Address :Fredskovvej 5, 7330 Brande,
Denmark
Nablus, Galarya

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس النســائية ،البــدالت ،مالبــس رجاليــة ،القمصــان ،الســويترات،
الباليــز والكنــزات ،القمصــان الفضفاضــة  ،القمصــان التائيــة ،الســراويل
القصيــرة ،الفســاتين ،التنانيــر ،الســراويل والبناطيــل ،بنطلونــات الجينــز،
مالبــس الشــاطئ ،االوشــحة واغطيــة الجســم والرقبــة ،الجاكيتــات ،المالبــس
الداخليــة ،األحزمــة ،الجــوارب ،األحذيــة ،االبــواط  ،الشباشــب  ،اغطيــة الــراس
والقبعــات

Women’s wear, suits, men’s wear shirts, sweaters, pullovers, sweatshirts,
T-shits, shorts, dresses, skirts, trousers/ pants, jeans,
beach clothes,
scarves / scarfs, coats, jackets, underwear / underclothing, belts, socks, shoes , boots, slippers, caps, hats.

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

) ( 115

Date :06/10/2020

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38981 :
في الصنف 25 :

Trademark No.:38981
Class: 25

بإسم  :اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001

Applicant Name: Aktieselskabet af 21. november 2001

العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدانمارك

Applicant Address :Fredskovvej 5, 7330 Brande,
Denmark

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

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

العـدد الخامس والثالثون

67

2021/1/21

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس النســائية ،البــدالت ،مالبــس رجاليــة ،القمصــان ،الســويترات،
الباليــز والكنــزات ،القمصــان الفضفاضــة  ،القمصــان التائيــة ،الســراويل
القصيــرة ،الفســاتين ،التنانيــر ،الســراويل والبناطيــل ،بنطلونــات الجينــز،
مالبــس الشــاطئ ،االوشــحة واغطيــة الجســم والرقبــة ،الجاكيتــات ،المالبــس
الداخليــة ،األحزمــة ،الجــوارب ،األحذيــة ،االبــواط  ،الشباشــب  ،اغطيــة الــراس
والقبعــات

Women’s wear, suits, men’s wear shirts, sweaters, pullovers, sweatshirts,
T-shits, shorts, dresses, skirts, trousers/ pants, jeans,
beach clothes,
scarves / scarfs, coats, jackets, underwear / underclothing, belts, socks, shoes , boots, slippers, caps, hats.

) ( 116

Date :06/10/2020

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38983 :
في الصنف 25 :

Trademark No.:38983
Class: 25

بإسم  :اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001

Applicant Name: Aktieselskabet af 21. november 2001

العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدانمارك

Applicant Address :Fredskovvej 5, 7330 Brande,
Denmark
Nablus, Galarya

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس النســائية ،البــدالت ،مالبــس رجاليــة ،القمصــان ،الســويترات،
الباليــز والكنــزات ،القمصــان الفضفاضــة  ،القمصــان التائيــة ،الســراويل
القصيــرة ،الفســاتين ،التنانيــر ،الســراويل والبناطيــل ،بنطلونــات الجينــز،
مالبــس الشــاطئ ،االوشــحة واغطيــة الجســم والرقبــة ،الجاكيتــات ،المالبــس
الداخليــة ،األحزمــة ،الجــوارب ،األحذيــة ،االبــواط  ،الشباشــب  ،اغطيــة الــراس
والقبعــات

Women’s wear, suits, men’s wear shirts, sweaters, pullovers, sweatshirts,
T-shits, shorts, dresses, skirts, trousers/ pants, jeans,
beach clothes,
scarves / scarfs, coats, jackets, underwear / underclothing, belts, socks, shoes , boots, slippers, caps, hats.

) ( 117

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38984 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

Date :06/10/2020
Trademark No.:38984
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل،

Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, S
 paghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar,
Ketch Up and Sauces(condiments), ready to cook dough
products, frozen dough, frozen parathas, ice creams,
non-dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, ice desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, s ago, artificial coffee, bread, pastry, treacle, salt, mustard, flour
made from cereals,

الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل ،مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة
علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات ،الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

spices., Food beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal tea, Honey, Popcorns

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

) ( 118

التاريخ 2020/10/06 :
العالمة التجارية رقم 38985 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

Date :06/10/2020
Trademark No.:38985
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،الســكاكر ،البســكويت (بكافــة انواعــه) ،الكعــك،
الباســتا ،المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،المعكرونــة العصائيــة
الفوريــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة ،مســحوق الخبــازةوالمكونــات
االخــرى للمخابــز ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب والصلصــات
(التوابــل) ،منتجــات العجيــن الجاهــز للطبــخ ،العجيــن المثلــج ،البرثــس
المثلــج ،البوظــة ،الحلويــات المثلجــة غيــرالمصنوعــة مــن االلبــان ،الحلويــات
المثلجــة المصنوعــة مــن الفواكــه ،الحلويــات المثلجــة ،القهــوة  ،الشــاي،
الــكاكاو ،الســكر  ،األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــام القهــوة ،الخبــز،
دبــس الســكر،الملــح ،الخــردل ،الطحيــن المصنــوع مــن الحبــوب ،التوابــل،
مشــروبات االطعمــة (المعتمــدة علــى الحبــوب واالعشــاب) ،الصلصــات،
الشــاي العشــبي ،العســل ،الفشــار

Goods/Services:
Chocolates, Confectionery, Candies, Biscuits(all types),
cakes, Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles, S
 paghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder and other Bakery Ingredients, Salad Dressings, Mayonnaise, Vinegar,
Ketch Up and Sauces(condiments), ready to cook dough
products, frozen dough, frozen parathas, ice c reams, nondairy 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, Popcorns
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) ( 119

Date :08/10/2020

التاريخ 2020/10/08 :
العالمة التجارية رقم 39006 :
في الصنف 43 :

Trademark No.:39006
Class: 43
Applicant Name: Ibrahim Youssef Ibrahim Nabulsi

بإسم  :ابراهيم يوسف ابراهيم نابلسي

Applicant Address :Ramallah

العنوان  :رام الله

عنــوان التبليــغ  :رام اللــه -البيــرة -الشــرفة -شــارع جمــزو -بجانــب Applicant for Correspondence: Ramallah-AL Birah -AL
Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL Sayarat AL F lstinee Bullding
نــادي الســيارات

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

خدمــات المطاعــم والمقاهــي والكافتيريــات والفنــادق واعــداد وتقديــم Restaurants, cafés, cafeterias, hotels, preparing, provid-
وتزويــد المأكــوالت والمشــروبات والحلويــات  ،مطاعــم تقديــم الوجبــات ing and supplying food, beverages and sweets, Snack-
الخفيفة،التزويــد بالطعــام والشــراب ،المعجنــات والحلويــات .
bars, Catering (Food and drink—), Pastries and sweets.

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

) ( 120

التاريخ 2020/10/08 :
العالمة التجارية رقم 39010 :
في الصنف 29 :
بإســم  :شــركة ابراهيــم محمــود ابراهيــم الهــرش و اخوانــه للمــواد
الغذائية
العنوان  :الخليل الريحية 0599414464
عنوان التبليغ :

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Date :08/10/2020
Trademark No.:39010
Class: 29
Applicant Name: ibrahim mahmoud ibrahim al hirsh
Applicant Address :hebron al reheyeh
Applicant for Correspondence:

Goods/Services:

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خالصــات اللحــم ،فواكــه Meat, fish, poultry and game meat extracts preserved,
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام جيلــي ومربيــات وفواكــه dried and cooked fruits and vegetables jellies, jams,
مطبوخــة بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون compotes eggs, milk and milk products edible oils and
الصالحــة لــأكل.
fats.

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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) ( 121

Date :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39014 :
في الصنف 25 :

Trademark No.:39014
Class: 25
Applicant Name: Ibraheem Naje Abdullah Abu Samra

بإسم  :ابراهيم ناجي عبد الله ابو سمره

العنــوان  :نابلــس – شــارع ســفيان -عمــارة غــزال  ،ايميــلApplicant Address :Nablus - Sufyan Street :
-Ghazal Building- jawal : 0599221160 , Email:
ismaelabusamra2019@gmail.com
ismaelabusamra2019@gmail.com
Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جالبيــات نســائية (مالبــس) ،بيجامــات نســائية ،مالبــس جاهــزه
نســائية ،ســاري (لبــاس هنــدي نســائي) ،مالبــس نســائية داخليــة

Gabardines Women›s(clothing), Pyjamas Women›s,
Ready- made clothing Women›s, Saris Women›s, Ted)dies (undergarments

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

) ( 122

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39016 :
في الصنف 30 :

Date :11/10/2020
Trademark No.:39016
Class: 30

بإســم  :شــركة الســيد للمــواد الغذائيــة واالســتيراد والتصديــر Applicant Name: Al-Sayed Company for Foodstuff,
Import and Export Trading
التجاريــة

العنوان  :الخليل  -باب الزاوية  -قهوة السيد

Applicant Address :Hebron - Bab Al-Zawia - Mr.
Coffee

عنــوان التبليــغ  :المحامــي محمــود رمضــان _ نابلــس ص.ب _677
تلفــون 0598648320

Applicant for Correspondence: Lawyer Mahmoud
Ramadan _ NABLUS _ Po Box 677 _ 0598648320

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة

Goods/Services:
Coffee

العـدد الخامس والثالثون
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) ( 123

Date :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39018 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39018
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications services

خدمات االتصاالت

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 :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39020 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39020
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات االتصاالت

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:
Telecommunications services

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 :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39021 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39021
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications services

خدمات االتصاالت

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

) ( 126

Date :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39023 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39023
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات التصاالت

اشتراطات خاصة :مشروطة الحماية على اللون االزرق الخلفية واالبيض

Goods/Services:
Telecommunications services

العـدد الخامس والثالثون
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Date :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39024 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39024
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications services

خدمات االتصاالت

اشتراطات خاصة :مشروطة الحماية على اللون االزرق الخلفية واالبيض

) ( 128

Date :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39025 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39025
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات االتصاالت

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:
Telecommunications services

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 :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39026 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39026
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications services

خدمات االتصاالت

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 :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39027 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39027
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات االتصاالت

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:
Telecommunications services

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

العـدد الخامس والثالثون
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Date :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39028 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39028
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications services

خدمات االتصاالت

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

) ( 131

Date :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39030 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39030
Class: 30
Applicant Name: I.D.C. Holding, a.s.

بإسم  :آي دي سي القابضة المحدودة

العنــوان  :باجكالســكا  19ب 821 01 ،براتيســافا ،جمهوريــة Applicant Address :Bajkalska 19B, 821 01 Bratislava,
Slovak Republic
ســلوفاكيا

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

فطائــر طويلــة األمــد؛ بســكويت؛ فطائــر؛ كيــك ،تورتــات (كيــك بالفواكــه)
وبســكويت وكعــك محلــى؛ حلويــات ســكرية محشــوة؛ حلــوى متفجــرة
مصنوعــة مــن الســكر؛ حلويــات ســكرية منكهــة بالفواكــه؛ حلويــات
ســكرية تحتــوي علــى فواكــه؛ حلويــات ســكرية ،ألــواح حلويــات و علكــة؛
أقــراص ســكرية [حلويــات]؛ كراميــل [حلــوى]؛ بســكويت؛ كيــك؛ مصاصــات
[حلويــات]؛ كعكــة الوفــل؛ خبــز زنجبيــل؛ أصابــع إســفنجية [كعــك]؛ زينــة
قابلــة لــأكل لشــجرة عيــد الميــاد؛ حلويــات لتزييــن أشــجار عيــد الميــاد؛
كعــك الوفــل بالشــوكوالتة؛ رقائــق ملفوفــة [بســكويت]؛ جلــي فواكــه
[حلويــات]؛ معجنــات بالنعنــاع [حلويــات] ،غيــر المســتخدمة ألغــراض
طبيــة؛

Long-life pastry; Crackers; Pastries; Pastries, cakes,
tarts and biscuits (cookies); Filled sweetmeats; Bonbons made of sugar; Sweetmeats [candy] being flavoured with fruit; Sweetmeats [candy] containing
;fruit; Sweets (candy), candy bars and chewing gum
;Fondants [confectionery]; Caramels [candy]; Biscuits
Cakes; Lollipops [confectionery]; Waffles; Gingerbread; Sponge fingers [cakes]; Decorations [edible] for
christmas trees; Confectionery for decorating Christ;]mas trees; Chocolate waffles; Rolled wafers [biscuits

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Goods/Services:

76
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قطــع حلــوى بالعســل العشــبي [حلويــات]؛ قطــع حلــوى غيــر طبيــة منعشــة
للفــم؛ قطــع حلــوى [حلويــات]؛ حلويــات؛ حلويــات بالمكســرات؛ حلــوى
الشــوكوالتة؛ حلــوى لــوز؛ حلويــات ســكرية؛ حلويــات مطهــوة؛ حلويــات فــول
ســوداني؛ حلــوى الخطمــي [حلويــات]؛ قطــرات حمضيــة [حلويــات]؛ حلويات
شــوكوالتة محشــوة؛ حلويــات ســكر مغطــاة بالشــوكوالتة؛ قطــرات فاكهــة
[حلويــات]؛ علكــة نقيــة [حلويــات]؛ حلــوى غيــر طبيــة فــي شــكل جيلــي؛
مرزبانيــة؛ حلويــات بالنعنــاع؛ براليــن (حلــوى اللــوز أو الجــوز)؛ موزيــل؛ ألــواح
الموزيــل؛ ألــواح أساســها القمــح؛ أغذيــة مصنوعــة مــن الحبــوب؛ كاكاو؛
قهــوة؛ شــاي؛ ســكر؛ عســل؛ خالصــات القهــوة.

2021/1/21

Fruit jellies [confectionery]; Peppermint pastilles [confectionery], other than for medicinal use; Herbal honey
lozenges [confectionery]; Non-medicated mouth freshening lozenges; Lozenges [confectionery]; Confectionery; Nut confectionery; Chocolate candies; Almond
confectionery; Sweetmeats [candy]; Boiled confection;]ery; Peanut confectionery; Mallows [confectionery
Acid drops [confectionery]; Chocolate candy with
fillings; Chocolate-coated sugar confectionery; Fruit
;]drops [confectionery]; Clear gums [confectionery
;Non-medicated confectionery in jelly form; Marzipan
Peppermint sweets; Pralines; Muesli; Muesli bars; Bars
;based on wheat; Foodstuffs made from cereals; Cocoa
Coffee; Tea; Sugar; Honey; Coffee extracts.

) ( 132

Date :11/10/2020

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39031 :
في الصنف 25 :

Class: 25

بإسم  :علي صالح فهمي العجلوني

Applicant Name: Ali Saleh Fahmi Ajlouni

العنوان  :الخليل-جبل الرحمة

Applicant Address :Hebron-Jabal al rahma

عنوان التبليغ  :الخليل-جبل الرحمة 0599439085

Trademark No.:39031

Applicant for Correspondence: Hebron-Jabal al rahma

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

) ( 133

التاريخ 2020/10/11 :
العالمة التجارية رقم 39032 :
في الصنف 30 :
بإسم  :آي دي سي القابضة المحدودة

Date :11/10/2020
Trademark No.:39032
Class: 30
Applicant Name: I.D.C. Holding, a.s.

العنــوان  :باجكالســكا  19ب 821 01 ،براتيســافا ،جمهوريــة Applicant Address :Bajkalska 19B, 821 01 Bratislava,
Slovak Republic
ســلوفاكيا

العـدد الخامس والثالثون
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Applicant for Correspondence:
Center, P.O.Box 768

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

فطائــر طويلــة األمــد؛ بســكويت؛ فطائــر؛ كيــك ،تورتــات (كيــك بالفواكــه)
وبســكويت وكعــك محلــى؛ حلويــات ســكرية محشــوة؛ حلــوى متفجــرة
مصنوعــة مــن الســكر؛ حلويــات ســكرية منكهــة بالفواكــه؛ حلويــات
ســكرية تحتــوي علــى فواكــه؛ حلويــات ســكرية ،ألــواح حلويــات و علكــة؛
أقــراص ســكرية [حلويــات]؛ كراميــل [حلــوى]؛ بســكويت؛ كيــك؛ مصاصــات
[حلويــات]؛ كعكــة الوفــل؛ خبــز زنجبيــل؛ أصابــع إســفنجية [كعــك]؛ زينــة
قابلــة لــأكل لشــجرة عيــد الميــاد؛ حلويــات لتزييــن أشــجار عيــد الميــاد؛
كعــك الوفــل بالشــوكوالتة؛ رقائــق ملفوفــة [بســكويت]؛ جلــي فواكــه
[حلويــات]؛ معجنــات بالنعنــاع [حلويــات] ،غير المســتخدمة ألغــراض طبية؛
قطــع حلــوى بالعســل العشــبي [حلويــات]؛ قطــع حلــوى غيــر طبيــة منعشــة
للفــم؛ قطــع حلــوى [حلويــات]؛ حلويــات؛ حلويــات بالمكســرات؛ حلــوى
الشــوكوالتة؛ حلــوى لــوز؛ حلويــات ســكرية؛ حلويــات مطهــوة؛ حلويــات
فــول ســوداني؛ حلــوى الخطمــي [حلويــات]؛ قطــرات حمضيــة [حلويــات]؛
حلويــات شــوكوالتة محشــوة؛ حلويــات ســكر مغطــاة بالشــوكوالتة؛ قطــرات
فاكهــة [حلويــات]؛ علكــة نقيــة [حلويــات]؛ حلــوى غيــر طبيــة فــي شــكل
جيلــي؛ مرزبانيــة؛ حلويــات بالنعنــاع؛ براليــن (حلــوى اللــوز أو الجــوز)؛ موزيــل؛
ألــواح الموزيــل؛ ألــواح أساســها القمــح؛ أغذيــة مصنوعــة مــن الحبــوب؛ كاكاو؛
قهــوة؛ شــاي؛ ســكر؛ عســل؛ خالصــات القهــوة.

Long-life pastry; Crackers; Pastries; Pastries, cakes,
tarts and biscuits (cookies); Filled sweetmeats; Bonbons made of sugar; Sweetmeats [candy] being flavoured with fruit; Sweetmeats [candy] containing
;fruit; Sweets (candy), candy bars and chewing gum
;Fondants [confectionery]; Caramels [candy]; Biscuits
Cakes; Lollipops [confectionery]; Waffles; Gingerbread; Sponge fingers [cakes]; Decorations [edible] for
christmas trees; Confectionery for decorating Christ;]mas trees; Chocolate waffles; Rolled wafers [biscuits
Fruit jellies [confectionery]; Peppermint pastilles [confectionery], other than for medicinal use; Herbal honey
lozenges [confectionery]; Non-medicated mouth freshening lozenges; Lozenges [confectionery]; Confectionery; Nut confectionery; Chocolate candies; Almond
confectionery; Sweetmeats [candy]; Boiled confection;]ery; Peanut confectionery; Mallows [confectionery
Acid drops [confectionery]; Chocolate candy with
fillings; Chocolate-coated sugar confectionery; Fruit
;]drops [confectionery]; Clear gums [confectionery
;Non-medicated confectionery in jelly form; Marzipan
Peppermint sweets; Pralines; Muesli; Muesli bars; Bars
;based on wheat; Foodstuffs made from cereals; Cocoa
Coffee; Tea; Sugar; Honey; Coffee extracts.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 134

Date :12/10/2020

التاريخ 2020/10/12 :
العالمة التجارية رقم 39034 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39034
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات االتصاالت

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:
Telecommunications Services

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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) ( 135

Date :12/10/2020

التاريخ 2020/10/12 :
العالمة التجارية رقم 39035 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39035
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications Services

خدمات االتصاالت

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

) ( 136

Date :12/10/2020

التاريخ 2020/10/12 :ا
العالمة التجارية رقم 39036 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39036
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات االتصاالت

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:
Telecommunications Services

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

العـدد الخامس والثالثون
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Date :12/10/2020

التاريخ 2020/10/12 :
العالمة التجارية رقم 39037 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39037
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications Services

خدمات االتصاالت

) ( 138

Date :12/10/2020

التاريخ 2020/10/12 :
العالمة التجارية رقم 39038 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39038
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات االتصاالت

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:
Telecommunications Services
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Date :12/10/2020

التاريخ 2020/10/12 :
العالمة التجارية رقم 39039 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39039
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications Services

خدمات االتصاالت

) ( 140

Date :12/10/2020

التاريخ 2020/10/12 :
العالمة التجارية رقم 39040 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39040
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات االتصاالت

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:
Telecommunications Services

العـدد الخامس والثالثون
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Date :12/10/2020

التاريخ 2020/10/12 :
العالمة التجارية رقم 39042 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39042
Class: 30

بإسم  :شركة مطاعم وحلويات فانيال المساهمة الخصوصية

Applicant Name: Vanilla restaurants and sweets private
shareholding company

العنوان  :رام الله -الماصيون -شارع فندق الجراند بارك

Applicant Address :ramallah -almasyoon - Grandpark
hotel street

عنــوان التبليــغ  :البيرة-شــارع النهضــة -عمــارة انــور عقــل للســاحة Applicant for Correspondence: AL-Bireh- alnahda
street- Anwar Akel›s bullding, floor 2
والســفر ط2

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة األرز التابيــوكا والســاغو
الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب الخبــز والفطائــر
والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل والعســل األســود الخميــرة
ومســحوق الخبيــز الملــح الخــردل الخــل والصلصــات التوابــل البهــارات
الثلج.وجميــع مــا ذكــر فــي الصنــف (.)30

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

) ( 142

التاريخ 2020/10/12 :
العالمة التجارية رقم 39043 :
في الصنف 32 :

Date :12/10/2020
Trademark No.:39043
Class: 32

بإسم  :شركة مطاعم وحلويات فانيال المساهمة الخصوصية

Applicant Name: Vanilla restaurants and sweets private
shareholding company

العنوان  :رام الله -الماصيون -شارع فندق الجراند بارك

Applicant Address :ramallah -almasyoon - Grandpark
hotel street

عنــوان التبليــغ  :البيرة-شــارع النهضــة -عمــارة انــور عقــل للســاحة Applicant for Correspondence: AL-Bireh- alnahda
street- Anwar Akel›s bullding, floor 2
والســفر ط2

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

82
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ميــاه غازيــة ،مســتحضرات لتحضيــر الميــاه الغازيــة ،حليــب اللوز(مشــروب)
 ،مشــروبات فاتحــة للشهســة غيــر كحوليــة  ،مشــروبات غيــر كحوليــة،
خالصــات لتحضيــر المشــروبات ،خالصــات فواكــه غيــر كحوليــة ،مشــروبات
عصيــر فواكــه غيــر كحوليــة ،عصائــر فواكــه ،عصيــر فواكــه ،ليموناضــة
،مــاء معدنــي فــوار  ،شــربات (مشــروبات) ،مــاء الصــودا ،عصيــر فاكهــة مركــز
لعمــل المشــروبات  ،عصيــر فاكهــة مركــز لعمــل اللمونــادا ،ميــاه الشــرب
الصحيــة (مــاء الينابيــع) ،مياه(مشــروبات) ،ميــاه الشــرب الصحيــة (مــاء
الينابيــع).

2021/1/21

Aerated water, Aerated water (Preparations for making—), Almonds (Milk of —) [beverage], Aperitifs
non-alcoholic, Beverages non-alcoholic, Cocktails
non-alcoholic, Essences for beverages making, Fruit
extracts non-alcoholic, fruit juice beverages non-alcoholic, fruit juices, juices (fruit-), Lemonades, Seltzer
water, Sherbets (beverages), Soda water, Syrups for
beverages, Syrups for Lemonade, Table water, waters
)(beverages), water (table-

) ( 143

Date :13/10/2020

التاريخ 2020/10/13 :
العالمة التجارية رقم 39049 :
في الصنف 3 :

Trademark No.:39049
Class: 3

بإسم  :شركة كوزمتكس بليس لمستحضرات التجميل

Applicant Name: Cosmetics Place for Beauty Products

العنوان  :رام الله  -مجمع الفهد التجاري  -الطابق الثالث

Applicant Address :Ramallah Alfahed Commercial
Center Floor 3

عنوان التبليغ  :رام الله  -مجمع الفهد التجاري  -الطابق الثالث

Ramallah Alfahed

Applicant for Correspondence:
Commercial Center Floor 3

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة ،كريمــات لتبييــض البشــرةSkin care (Cosmetic preparations for—) , Creams ،
غســوالت (لوشــن) الغــراض التجميــل ،مســتحضرات إزالــة المكيــاج(Skin whitening -), Lotions for cosmetic purposes, ،
مســتحضرات تنعيــم (تنشــية) ،مســتحضرات الوقايــة مــن الشــمس Make-up removing preparations, Smoothing prepara-
tions [searching], Sunscreen preparations

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية كلمة beauty

) ( 144

التاريخ 2020/10/13 :
العالمة التجارية رقم 39050 :
في الصنف 30 :
بإســم  :شــركة ديليــدوز للحلويــات و المــواد الغذائيــة الخصوصيــة
المحدودة

Date :13/10/2020
Trademark No.:39050
Class: 30
Applicant Name: DailyDose For Sweets & Food
Products Privte Limited Company
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العنوان  :شارع مدرسة خولة بنت االزور رام الله-البيرة

Applicant Address :Khawalh Bnt AlAzwar St- Ramllah/Albireh

عنوان التبليغ  :شارع مدرسة خولة بنت االزور رام الله-البيرة

Applicant for Correspondence: Khawalh Bnt AlAzwar
St- Ramllah/Albireh

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة األرز التابيــوكا والســاغو
الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب الخبــز والفطائــر
والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل والعســل األســود الخميــرة
ومســحوق الخبيــز الملــح الخــردل الخــل والصلصــات التوابــل البهــارات الثلــج
وكل مــا ذكــر فــي الصنــف 30

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 All that was mentioned in Class 30

) ( 145

Date :14/10/2020

التاريخ 2020/10/14 :
العالمة التجارية رقم 39059 :
في الصنف 1 :

Trademark No.:39059
Class: 1
Applicant Name: ROLF Lubricants GmbH

بإسم  :رولف لوبريكانتس جي إم بي إتش
العنــوان  :غيشافتسانشــريفت :غيبــاودي  ،9115شــيمبارك
ليفركــوزن ،فريدريتش-إيبيرت-ســترابي  51373 ،325ليفركــوزن

Applicant Address :Gesch?ftsanschrift: Geb?ude 9115,
Chempark Leverkusen, Friedrich-Ebert-Stra?e 325,
51373 Leverkusen.

عنوان التبليغ  :طمون –– دولة

Applicant for Correspondence: Tammun - State of
Palestine

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مائــع للتجمــد؛ مشــتتات الزيــت؛ إضافــات منظفــة إلــى البنزيــن  /إضافــات
منظفــة إلــى الجازوليــن؛ إضافــات كيميائيــة للزيــوت؛ إضافــات كيميائيــة
إلــى وقــود المحــركات  /إضافــات كيميائيــة إلــى وقــود المحــركات؛ موائــع
َّ
َّ
الهيدروليكيــة؛ ســوائل إزالــة
الهيدروليكيــة  /موائــع للدوائــر
للدوائــر
الكبريتــات مــن البطاريــات؛ ســوائل إزالــة الكبريتــات مــن المراكــم؛ مائــع
للمقــود اآللــي؛ مائــع للمكابــح؛ كيماويــات إلزالــة الكربــون المترســب فــي
المحــركات  /مســتحضرات كيميائيــة إلزالــة الكربــون المترســب فــي
المحــركات؛ مانــع لنقــل الحركــة؛ زيــت لنقــل الحركــة؛ مســتحضرات مانعــة
للغليــان لمبــردات المحــركات؛ مبــردات لمحــركات المركبــات.

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 sulfates from batteries / liquids for removing sulfates from
accumulators; power steering fluid; brake fluid; engine-decarbonising chemicals / chemical preparations
for decarbonising engines; transmission fluid; trans;mission oil; anti-boil preparations for engine coolants
coolants for vehicle engines.

) ( 146

التاريخ 2020/10/14 :
العالمة التجارية رقم 39060 :

Date :14/10/2020
Trademark No.:39060
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Class: 4

في الصنف 4 :

Applicant Name: ROLF Lubricants GmbH

بإسم  :رولف لوبريكانتس جي إم بي إتش
العنــوان  :غيشافتسانشــريفت :غيبــاودي  ،9115شــيمبارك
ليفركــوزن ،فريدريتش-إيبيرت-ســترابي  51373 ،325ليفركــوزن

Applicant Address :Gesch?ftsanschrift: Geb?ude 9115,
Chempark Leverkusen, Friedrich-Ebert-Stra?e 325,
51373 Leverkusen.

عنوان التبليغ  :طمون –– دولة

Applicant for Correspondence: Tammun - State of
Palestine

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

زيــوت لفــك اإللتصــاق فــي القوالــب (مــواد البنــاء)  ،زيــت تزليــق  ،شــحم oils for releasing from work (building) , Iubricating oil,
تزليــق  ،مزلقــات  ،إضافــات غيــر كيميائيــة إلــى وقــود المحــركات  ،زيــت Iubricanting grease ,Iubricants , additives , non -chem-
صناعــي  ،موائــع قطــع  ،زيــت محــركات  ،وقــود معدنــي
ical , to motor fuel , industrial oil, cutting fluids , motor
oil , mineral fuel

) ( 147

التاريخ 2020/10/14 :
العالمة التجارية رقم 39061 :
في الصنف 41 :

Date :14/10/2020
Trademark No.:39061
Class: 41

بإسم  :شركة كالسيك الند للترفيه

Applicant Name: Classic Land for Entertainment Company

العنــوان  :بيــت ســاحور/عش غــراب ،قاعــات الموناليــزا لألفــراح
والمناســبات

Applicant Address :Beit Sahour/Osh Ghurab,
Almonalisa Halls for happiness and events

عنــوان التبليــغ  :رام الله/الماصيــون ،مجمــع الطيــراوي التجــاريApplicant for Correspondence: Ramallah/Almasyoun, -
Altirawi Commercial Complex
الطابــق الثانــي.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيــم وادارة حفــات الــزواج ،تقديــم خدمــات قاعــات التســلية ،تنظيــم
واقامــة الحفــات الموســيقية ،تنظيــم وادارة المؤتمــرات ،تنظيــم وادارة
االجتماعــات ،تنظيــم وادارة النــدوات ،تنظيــم مســابقات الجمــال ،اعــادة
تســجيل الصــوت ،خدمــات المضيــف ،الترفيــه ،تنظيــم عــروض األزيــاء
لغايــات الترفيــه ،التصويــر بالميكروفلــم ،قاعــات موســيقية ،تنظيــم
الحفــات الراقصــة ،تنظيــم حفــات (ترفيــه) ،تأجيــر معــدات ارســال
واســتقبال الصــوت ،تأجيــر كاميــرات الفيديــو ،تأجيــر بروجكتــرات (االت
عــرض) وملحقاتهــا ،تأجيــر مشــاهد العــرض ،تأجيــر مســجالت الصــوت،
تنظيــم وادارة الفعاليــات المختلفــة

Goods/Services:
Arranging and conducting wedding parties, Amusement
arcade services (Providing--), Arranging and conducting
of concerts, Arranging and conducting of conferences,
Arranging and conducting of congresses, Arranging
and conducting of symposiums, Arranging of beauty
contests, Dubbing, Entertainer services, Entertainment,
Fashion shows for entertainment purposes (Organization
of--), Microfilming, Music-halls, Organization of balls,
Party planning (entertainment), Rental of audio equipment, Rental of camcorders, Rental of movie projectors
and accessories, Rental of show scenery, Rental of sound
recordings, Arranging and conducting various events

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 :14/10/2020

التاريخ 2020/10/14 :
العالمة التجارية رقم 39062 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:39062
Class: 5
Applicant Name: Gowan Company, L.L.C.

بإسم  :غوان كومباني ،ال.ال.سي.

العنــوان  370 :اس ميــن ســتريت ،يومـا ،اريزونــا  ،85364الواليــات Applicant Address :370 S Main Street, Yuma, Arizona
85364 USA
المتحدة
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة  ،محامــون  ،ص.ب Applicant for Correspondence: Aziz, Fouad and Raja 74
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah
 ،رام اللــه

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Agricultural Pesticides.

المبيدات الزراعية.

) ( 149

Date :14/10/2020

التاريخ 2020/10/14 :
العالمة التجارية رقم 39063 :
في الصنف 39 :
بإسم  :مراد محمد عبدالله مغربي
العنوان  :القدس  -كفر عقب  -عمارة 45
عنوان التبليغ  :القدس  -كفر عقب  -عمارة 45

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل بالســيارات  ،تســليم البضائــع  ،تســليم البضائــع بالطلــب
البريــدي  ،تســليم الطــرود  ،النقــل  ،نقــل األثــاث

Trademark No.:39063
Class: 39
Abdullah

Mohammed

Morad

Applicant Name:
Moghrabi

Applicant Address :Jerusalem - Kufer Aqab 45 Bld.
Applicant for Correspondence: Jerusalem - Kufer Aqab 45 Bld.

Goods/Services:
Car transport, Delivery of goods , delivery of goods by
mail order, Parcel delivery, , Transport, Transporting
furniture

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 :14/10/2020

التاريخ 2020/10/14 :
العالمة التجارية رقم 39064 :
في الصنف 31 :
بإسم  :سعد جمال الدين سعيد مسلماني

Trademark No.:39064
Class: 31
Applicant Name: sa›ed jamal aldeen sa›eed maslamani
Applicant Address :nablus _bet wazan

العنوان  :نابلس _بيت وزن 0599559936 -
عنوان التبليغ  :نابلس _بيت وزن 0599559936 -

Applicant for Correspondence: nablus _bet wazan

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

منتوجــات زراعيــة ومنتوجــات بســاتين وغابــات والحبــوب غيــر Agriculture, horticultural and forestry products, grain
المدرجــه فــي االصنــاف االخــرى والبــذور والنباتــات الحيــة واالزهــار nut included in other classes and seeds of natural plants

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية اسم العائلة بشكل مستقل عن العالمة

) ( 151

Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39066 :
في الصنف 9 :
بإسم  :شركة ياصيد الهندسية لاللكتروميكانيك م خ م .
العنوان  :نابلس  -شارع فيصل

Trademark No.:39066
Class: 9
Electromechanical

Applicant
Name:
Yaseed
Engineering
company

Applicant Address :Nablus - Faisal street

عنــوان التبليــغ - :نابلس-عمــارة الغرفــة التجاريــة -الطابــق الثانــي Applicant for Correspondence: -Nablus-Chamber
of Commerce building- Second floor-Phone no.
 جــوال0592259932 :0592259932-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أسالك كهربائية

Goods/Services:
Yaseed Group
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Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39068 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39068
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications

االتصاالت

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

) ( 153

Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39069 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39069
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:
Telecommunications

اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39071 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39071
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications Services

خدمات االتصاالت

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

) ( 155

Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39072 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39072
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصاالت

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:
Telecommunications
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Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39073 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39073
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications

االتصاالت

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 :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39074 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39074
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

90

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications

االتصاالت

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

) ( 158

Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39075 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39075
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications

االتصاالت

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 :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39076 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39076
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
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عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications

االتصاالت

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

) ( 160

Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39078 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39078
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

Palestine

المحــدودة

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications

االتصاالت

) ( 161

Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39081 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39081
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة
العنوان  :نابلس -رفيديا

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia
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Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications

االتصاالت

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

) ( 162

Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39082 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39082
Class: 38

بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications

االتصاالت

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

) ( 163

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39083 :
في الصنف 38 :

Date :15/10/2020
Trademark No.:39083
Class: 38
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بإســم  :شــركة االتصــاالت الفلســطينية المســاهمة العامــة Telecommunications

المحــدودة

Palestine

Name:
PLC

Applicant
Company

Applicant Address :nablus- rafedia

العنوان  :نابلس -رفيديا
عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع غرناطــة عمــارة الدبــس الطابــق
االول ص.ب ()75

Applicant for Correspondence: nablus-gharnatah St.
al-dibes build . first floor P.O.Box 75

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Telecommunications

االتصاالت

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

) ( 164

Date :15/10/2020

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39089 :
في الصنف 44 :
بإسم  :شركة الحسن لالستثمار الطبي

Trademark No.:39089
Class: 44
Applicant Name: EIHASSAN Medical Investment
Company/VAT
Applicant Address :BETHLEHEM AL KHADER

العنوان  :بيت لحم ,الخضر
عنوان التبليغ  :بيت لحم ,الخضر

BETHLEHEM AL

Applicant for Correspondence:
KHADER

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Medical clinic services

خدمات العيادات الطبية

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

) ( 165

التاريخ 2020/10/15 :
العالمة التجارية رقم 39090 :
في الصنف 30 :

Date :15/10/2020
Trademark No.:39090
Class: 30
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Applicant Name: Salah hussaien ali almasalma

بإسم  :صالح حسين علي المسالمة
العنــوان  :بيــت لحــم -الخضــر  -شــارع القــدس الخليــل  -جــوال
0569900093

Applicant Address :Bethlehem-alkhader-alquds hebron
street - jawwal 0569900093

عنــوان التبليــغ  :بيــت لحــم -الخضــر  -شــارع القــدس الخليــل Applicant for Correspondence: Bethlehem-alkhader- -
alquds hebron street - jawwal 0569900093
جــوال 0569900093

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب ,الخبــز والفطائــر flour and preparations made fro cereals,bread,pastry
والحلويــات ,الحلويــات المثلجــة  ,عســل النحــل والعســل االســود ,الخميــرة and confectionery,ice,honey,treacle,yeast,baking-pow-
ومســحوق الخبيز,الملــح,
der,salt

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

) ( 166

Date :18/10/2020

التاريخ 2020/10/18 :
العالمة التجارية رقم 39094 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:39094
Class: 5
Applicant Name: Biocon Biologics India Limited

بإسم  :بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

العنــوان  :بيوكــون هــاوس ،جراونــد فلــور ،تــاور  ،3 -ســيميكون Applicant Address :Biocon House, Ground Floor,
ّ
بــارك ،إلكترونيــك ســيتي ،فيــز  -الثانــي ،هوســور رود ،بنجالــوروTower - 3, Semicon Park, Electronic City, Phase - II, ،
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 560100, India
كارناتــاكا  ،560100 -الهنــد

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات الصيدالنيــة والطبيــة والبيطريــة؛ المســتحضرات الصحيــة
لغايــات طبيــة؛ مــواد وأغذيــة الحميــة معــدة لالســتعمال الطبــي او البيطــري،
اغذيــة للرضــع واالطفــال؛ مكمــات للحميــة الغذائيــة للبشــر والحيوانــات؛
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

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

) ( 167

التاريخ 2020/10/18 :
العالمة التجارية رقم 39095 :
في الصنف 10 :
بإسم  :بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

Date :18/10/2020
Trademark No.:39095
Class: 10
Applicant Name: Biocon Biologics India Limited
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العنــوان  :بيوكــون هــاوس ،جراونــد فلــور ،تــاور  ،3 -ســيميكون Applicant Address :Biocon House, Ground Floor,
ّ
بــارك ،إلكترونيــك ســيتي ،فيــز  -الثانــي ،هوســور رود ،بنجالــوروTower - 3, Semicon Park, Electronic City, Phase - II, ،
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 560100, India
كارناتــاكا  ،560100 -الهنــد

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اجهــزة وأدوات جراحيــة وطبيــة وطــب أســنان وبيطريــة؛ أطــراف وعيــون
واســنان اصطناعيــة ،ادوات تجبيــر ،مــواد خياطــة او درز الجــروح؛ االدوات
العالجيــة والمســاعدة التــي يتــم تكييفهــا لالشــخاص المعاقيــن او
العجــزه؛ اجهــزة تدليــك؛ أجهــزة وأدوات ومــواد تمريــض لألطفــال؛ اجهــزة
وادوات ومــواد النشــاط الجنســي.

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and assistive
devices adapted for persons with disabilities; massage
apparatus; apparatus, devices and articles for nursing
infants; sexual activity apparatus, devices and articles

) ( 168

Date :18/10/2020

التاريخ 2020/10/18 :
العالمة التجارية رقم 39096 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:39096
Class: 5
Applicant Name: Biocon Biologics India Limited

بإسم  :بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

العنــوان  :بيوكــون هــاوس ،جراونــد فلــور ،تــاور  ،3 -ســيميكون Applicant Address :Biocon House, Ground Floor,
ّ
بــارك ،إلكترونيــك ســيتي ،فيــز  -الثانــي ،هوســور رود ،بنجالــوروTower - 3, Semicon Park, Electronic City, Phase - II, ،
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 560100, India
كارناتــاكا  ،560100 -الهنــد

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات الصيدالنيــة والطبيــة والبيطريــة؛ المســتحضرات الصحيــة
لغايــات طبيــة؛ مــواد وأغذيــة الحميــة معــدة لالســتعمال الطبــي او البيطــري،
اغذيــة للرضــع واالطفــال؛ مكمــات للحميــة الغذائيــة للبشــر والحيوانــات؛
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

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

) ( 169

التاريخ 2020/10/18 :
العالمة التجارية رقم 39097 :
في الصنف 10 :
بإسم  :بيوكون بيولوجيكس إنديا ليمتد

Date :18/10/2020
Trademark No.:39097
Class: 10
Applicant Name: Biocon Biologics India Limited
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العنــوان  :بيوكــون هــاوس ،جراونــد فلــور ،تــاور  ،3 -ســيميكون Applicant Address :Biocon House, Ground Floor,
ّ
بــارك ،إلكترونيــك ســيتي ،فيــز  -الثانــي ،هوســور رود ،بنجالــوروTower - 3, Semicon Park, Electronic City, Phase - II, ،
Hosur Road, Bengaluru, Karnataka - 560100, India
كارناتــاكا  ،560100 -الهنــد

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اجهــزة وأدوات جراحيــة وطبيــة وطــب أســنان وبيطريــة؛ أطــراف وعيــون
واســنان اصطناعيــة ،ادوات تجبيــر ،مــواد خياطــة او درز الجــروح؛ االدوات
العالجيــة والمســاعدة التــي يتــم تكييفهــا لالشــخاص المعاقيــن او
العجــزه؛ اجهــزة تدليــك؛ أجهــزة وأدوات ومــواد تمريــض لألطفــال؛ اجهــزة
وادوات ومــواد النشــاط الجنســي.

Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and
instruments; artificial limbs, eyes and teeth; orthopaedic articles; suture materials; therapeutic and assistive
devices adapted for persons with disabilities; massage
apparatus; apparatus, devices and articles for nursing
infants; sexual activity apparatus, devices and articles

) ( 170

Date :18/10/2020

التاريخ 2020/10/18 :
العالمة التجارية رقم 39098 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39098
Class: 30
Applicant Name: New Bharat Impex

بإسم  :نيو بارات إمبكس

العنــوان  ،1114 :اليفينــث فلــور ،ار .جــي .تريــد تــاور ،نيتــا جــي Applicant Address :1114, 11th Floor, R. G. Trade
Tower, Neta Ji Subhash Place, Delhi 110034, India
ســوبهاش بليــس ،دلهــي  ،110034الهنــد

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Rice

األرز

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

) ( 171

التاريخ 2020/10/18 :
العالمة التجارية رقم 39100 :
في الصنف 3 :

Date :18/10/2020
Trademark No.:39100
Class: 3

العـدد الخامس والثالثون

97

2021/1/21

بإســم  :شــركة بيــت التــراث الفلســطيني لصناعــة الصابــون Applicant Name: Palestinian Heritage House Company
for the manufacture of soap and detergents
والمنظفــات
Applicant Address : Nablus Beta Downtown

العنوان  :نابلس بيتا وسط البلد

Nablus Beta

عنوان التبليغ  :نابلس بيتا وسط البلد

Applicant for Correspondence:
Downtown

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صابــون اللــوز  ،مضــادات للعــرق (مــواد تواليــت)  ،كريمــات تجميليــة ،
صابــون مطهــر  ،صابــون لتعــرق األقــدام  ،صابــون طبــي  ،شــامبو  ،صابــون
حالقــة  ،صابــون  ،قطــع مــن الصابــون  ،مســتحضرات إزالــة الشــعر  ،مســحوق
ســحج ســنفرة  ،زيــت اللــوز  ،زيــوت عطريــة  ،خالصــات زهــور ( عطــور)  ،بخــور
 ،مــواد مامعــة للشــفاه  ،زيــوت ألغــراض التجميــل  ،ســوائل لتنظيــف زجــاج
الســيارات  ،كريمــات لتبييــض البشــرة

Almond soap , Antiperspirants [toiletries] , Creams
(Cosmetic-) , Disinfectant soap , Foot perspiration
(Soap for) , Medicated soap , Shampoos , Shaving
soap , Soap , Soap (Cakes of) , Depilatory preparations
, Emery , Almond oil , Essential oils , Flowers (Extracts of—) [perfumes] , Incense , Lip glosses , Oils
for cosmetic purposes , Windshield cleaning liquids ,
)Whitening the skin (Cream for

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

) ( 172

التاريخ 2020/10/19 :
العالمة التجارية رقم 39101 :
في الصنف 34 :
بإسم  :فيليب موريس برودكتس أس.إيه.
العنوان  :كواي جينريناود  2000 ،3نوشاتيل ،سويسرا

Date :19/10/2020
Trademark No.:39101
Class: 34
Applicant Name: Philip Morris Products S.A.
Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: SABA & CO. IP - P. O. 4472
Bo. 4472 El Bireh- West Bank
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛
ّ
التبــغ ،الخــام أو المصنــع؛ منتجــات التبــغ ،بمــا فــي ذلــك الســيجار ،الســجائر،
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 للــف الســجائر ،القداحــات؛
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ ،منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها  ،أجهــزة
إلكترونيــة وقطعهــا لغايــة تســخين الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــاق
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  34واألجهــزة إلطفــاء الســجائر المســخنة والســيجار
باإلضافــة إلــى أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة
إلعــادة الشــحن.

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron;ic 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› articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of
being heated, electronic devices and their parts for the
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic cigarettes; electron;ic cigarettes as substitute for traditional cigarettes
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electronic devices for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral vaporising devices for smokers,
tobacco products and tobacco substitutes; smoker›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.

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

) ( 173

التاريخ 2020/10/19 :
العالمة التجارية رقم 39102 :
في الصنف 34 :
بإسم  :فيليب موريس برودكتس أس.إيه.
العنوان  :كواي جينريناود  2000 ،3نوشاتيل ،سويسرا

Date :19/10/2020
Trademark No.:39102
Class: 34
Applicant Name: Philip Morris Products S.A.
Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: SABA & CO. IP - P. O. 4472
Bo. 4472 El Bireh- West Bank
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛
ّ
التبــغ ،الخــام أو المصنــع؛ منتجــات التبــغ ،بمــا فــي ذلــك الســيجار ،الســجائر،
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 للــف الســجائر ،القداحــات؛
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ ،منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها  ،أجهــزة
إلكترونيــة وقطعهــا لغايــة تســخين الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــاق
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  34واألجهــزة إلطفــاء الســجائر المســخنة والســيجار
باإلضافــة إلــى أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة
إلعــادة الشــحن.

Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron;ic 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› articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of
being heated, electronic devices and their parts for the
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine containing
aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco
products and tobacco substitutes; smoker›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.

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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) ( 174

Date :20/10/2020

التاريخ 2020/10/20 :
العالمة التجارية رقم 39103 :
في الصنف 34 :

Trademark No.:39103
Class: 34
Applicant Name: fady sa`ed bary

بإسم  :فادي سعيد حلمي بري

Applicant Address :jenin- yabed - albayara

العنوان  :جنين  -يعبد  -البيارة
عنوان التبليغ  :جنين  -يعبد  -البيارة

Applicant for Correspondence: jenin- yabed - albayara

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

tobacco

تبغ

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 :20/10/2020

التاريخ 2020/10/20 :
العالمة التجارية رقم 39105 :
في الصنف 43 :
بإسم  :شركة العميد للصناعات الغذائية

Trademark No.:39105
Class: 43
Applicant Name: Al-Ameed Company for Food Industries
Applicant Address :Jordan Amman

العنوان  :األردن عمان

عنــوان التبليــغ  :المحامــي علــي البــكار نابلــس شــارع ســفيان Applicant for Correspondence: Attorney Ali Al-Bakar
Nablus Sufyan Street, Ghazal Jawwal Building 0599383841
عمــارة غــزال جــوال 0599383841

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cafes, cafeteirias

المقاهي  ،الكفتيريات

) ( 176

التاريخ 2020/10/20 :

Date :20/10/2020
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Trademark No.:39106

العالمة التجارية رقم 39106 :
في الصنف 5 :

Class: 5
Applicant Name: Johnson & Johnson

بإسم  :جونسون اند جونسون

العنــوان  :ون جونســون انــد جونســون بــازا ،نيــو برنســويك ،ان Applicant Address :One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, NJ, USA 08933
جيــه ،الواليــات المتحــدة 08933
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة  ،محامــون  ،ص.ب Applicant for Correspondence: Aziz, Fouad and Raja 74
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah
 ،رام اللــه

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

.vaccines.

اللقاحات

) ( 177

Date :20/10/2020

التاريخ 2020/10/20 :
العالمة التجارية رقم 39107 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:39107
Class: 5
Applicant Name: Johnson & Johnson

بإسم  :جونسون اند جونسون

العنــوان  :ون جونســون انــد جونســون بــازا ،نيــو برنســويك ،ان Applicant Address :One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, NJ, USA 08933
جيــه ،الواليــات المتحــدة 08933
عنــوان التبليــغ  :عزيــز وفــؤاد ورجــا شــحادة  ،محامــون  ،ص.ب Applicant for Correspondence: Aziz, Fouad and Raja 74
Shehadeh, Lawyers, PO Box 74, Ramallah
 ،رام اللــه

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

.vaccines.

اللقاحات

) ( 178

Date :20/10/2020

التاريخ 2020/10/20 :
العالمة التجارية رقم 39108 :
في الصنف 3 :

Class: 3

بإسم  :نغم جاسر أحمد عبد الهادي

Applicant Name: Nagham Jasir Ahmed Abdel Hadi

العنوان  :نابلس -رفيديا -برج رفيديا  -الطابق 11
عنوان التبليغ  :نابلس -رفيديا -برج رفيديا  -الطابق 11

Trademark No.:39108

 Applicant Address :Nablus - Rafidia - Rafidia Tower11th floor
Nablus - Rafidia -

Applicant for Correspondence:
Rafidia Tower - 11th floor
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تجميــل ،كريمــات تجميليــة ،كريمــات لتبييــض البشــرة،
مســتحضرات الشــامبو الجــاف ،اصبــاغ للشــعرُ ،
غســوالت (لوشــن)
للشــعر ،رذاذ (ســبراي) للشــعر ،مســتحضرات تجعيــد الشــعر ،مكيــاج،
شامبو،مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة

Cosmetics, Creams (Cosmetic),Creams (Skin whitening ) ,Dry shampoos, Hair dyes, Hair lotions, Hair
spray, Hair waving preparations, Make-up, Shampoos,
)Skin care (Cosmetic preparations for

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

) ( 179

Date :20/10/2020

التاريخ 2020/10/20 :
العالمة التجارية رقم 39109 :
في الصنف 6 :

Trademark No.:39109
Class: 6
Applicant Name: Telfico Company for Tranding Tools
and Garpenters Supplies.

بإسم  :شركة تلفيكو لتجارة العدد و لوازم النجارين

العنــوان  :نابلــس  -شــارع تونــس  -مقابــل ملتقــى رجــال االعمــال Applicant Address :Nablus-tunis street opposte the
pusinessmen meeting place .
 جــوال رقــم()0599555333عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -شــارع ســفيان  -عمــارة عالــول و Applicant for Correspondence: Nablus - sufian street-
ابــو صالحــة الطابــق الرابــع مــن الجهــة الغربيــة جــوال رقــم alul and abu salha billding - floor 4 Phon number
:0599988087 e- mail : jenu2m@ hotmail. Com
( )0599988087

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســامير ملولبــة معدنيــة  -المنيــوم  -مقابــض معدنيــة لالبــواب  -ســالم
معدنيــة  -مســامير برشــام معدنيــة  -براغــي معدنيــة  -اقفــال معدنيــة
للنوافــذ  -اقفــال لالبــواب (غيــر كهربائيــة) -مســامير تنجيــد -خزانــات
معدنيــة  -مفصــات معدنيــة طويلــة الصفــق  -تجهيــزات معدنيــة لالثــاث
.

 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
- fitting of metal for furniture .

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

) ( 180

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39111 :
في الصنف 5 :
بإسم  :ايساي ار&دي مانيجمينت كو ،.ال تي دي.

Date :21/10/2020
Trademark No.:39111
Class: 5
Applicant Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

Applicant Address :
العنــوان  : ،10-6كويشــيكاوا 4-تشــومي ،بونكيو-كــو ،توكيــو6-10, Koishikawa 4-chome, ،
Bunkyo-Ku, Tokyo, 112-8088, Japan
 ،8088-112اليابــان

2021/1/21
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Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh  ص-  طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد: عنــوان التبليــغ
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
 البيــرة3800 ب

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of Alzheimer’s
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment and prevention of dementia

المســتحضرات الصيدالنيــة؛ مســتحضرات صيدالنيــة لعــاج والوقايــة مــن
أمــراض واضطرابــات الزهايمــر؛ مســتحضرات صيدالنيــة لعــاج الخــرف
والوقايــة منــه

( 181 )

Date :21/10/2020

2020/10/21 : التاريخ
39112 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف

Trademark No.:39112
Class: 5
Applicant Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

. ال تي دي،. ايساي ار&دي مانيجمينت كو: بإسم

Applicant Address :
6-10, Koishikawa 4-chome, ، توكيــو،كــو- بونكيو،تشــومي4-  كويشــيكاوا،10-6 : العنــوان
Bunkyo-Ku, Tokyo, 112-8088, Japan
 اليابــان،8088-112
Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh  ص-  طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد: عنــوان التبليــغ
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
 البيــرة3800 ب

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of Alzheimer’s
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment and prevention of dementia

المســتحضرات الصيدالنيــة؛ مســتحضرات صيدالنيــة لعــاج والوقايــة مــن
أمــراض واضطرابــات الزهايمــر؛ مســتحضرات صيدالنيــة لعــاج الخــرف
والوقايــة منــه

( 182 )

Date :21/10/2020
Trademark No.:39113
Class: 5
Applicant Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

2020/10/21 : التاريخ
39113 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
. ال تي دي،. ايساي ار&دي مانيجمينت كو: بإسم

Applicant Address :
6-10, Koishikawa 4-chome, ، توكيــو،كــو- بونكيو،تشــومي4-  كويشــيكاوا،10-6 : العنــوان
Bunkyo-Ku, Tokyo, 112-8088, Japan
 اليابــان،8088-112
Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh  ص-  طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد: عنــوان التبليــغ
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
 البيــرة3800 ب

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of Alzheimer’s
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment and prevention of dementia

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
المســتحضرات الصيدالنيــة؛ مســتحضرات صيدالنيــة لعــاج والوقايــة مــن
أمــراض واضطرابــات الزهايمــر؛ مســتحضرات صيدالنيــة لعــاج الخــرف
والوقايــة منــه
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) ( 183

Date :21/10/2020

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39114 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:39114
Class: 5
Applicant Name: Eisai R&D Management Co., Ltd.

بإسم  :ايساي ار&دي مانيجمينت كو ،.ال تي دي.

Applicant Address :
العنــوان  : ،10-6كويشــيكاوا 4-تشــومي ،بونكيو-كــو ،توكيــو6-10, Koishikawa 4-chome, ،
Bunkyo-Ku, Tokyo, 112-8088, Japan
 ،8088-112اليابــان
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات الصيدالنيــة؛ مســتحضرات صيدالنيــة لعــاج والوقايــة مــن
أمــراض واضطرابــات الزهايمــر؛ مســتحضرات صيدالنيــة لعــاج الخــرف
والوقايــة منــه

Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of Alzheimer’s
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for
the treatment and prevention of dementia

) ( 184

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39115 :
في الصنف 9 :
بإسم  :الجامعة العربية المفتوحة
العنــوان  :العارضيــة الصناعيــه ،الفروانيــة ،ص.ب 3322 .الصفــاة
 13033الكويــت

Date :21/10/2020
Trademark No.:39115
Class: 9
Applicant Name: Arab Open University
Applicant Address :Ardiya Industrial Area, Farwanya,
B.O. Box 3322 Safat 13033 Kuwait

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

تطبيقــات الهاتــف المحمــول التعليميــة ،وســائط تعليميــة قابلــة Educational mobile applications, downloadable educa-
للتحميــل ،اجهــزة وادوات المســح ،surveyأجهــزة وادوات مخبريــة ،أجهــزة tional media, survey apparatus and instruments, labora-
وادوات تعليميــة
tory apparatus and instruments, educational apparatus
and instruments

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

104
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) ( 185

Date :21/10/2020

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39116 :
في الصنف 16 :

Trademark No.:39116
Class: 16
Applicant Name: Arab Open University

بإسم  :الجامعة العربية المفتوحة
العنــوان  :العارضيــة الصناعيــه ،الفروانيــة ،ص.ب 3322 .الصفــاة
 13033الكويــت

Applicant Address :Ardiya Industrial Area, Farwanya,
B.O. Box 3322 Safat 13033 Kuwait

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المطبوعــات ،المجــات ،المــواد المطبوعــه ،القرطاســية ،الصحــفPrinted Matter, Magazines, Printed Matter, stationery, newspapers, ،
printed teaching guide, periodicals, printed e ducation materials
دليــل التدريــس المطبــوع ،الدوريــات ،مــواد التعليــم المطبوعــه

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

) ( 186

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39117 :
في الصنف 41 :
بإسم  :الجامعة العربية المفتوحة
العنــوان  :العارضيــة الصناعيــه ،الفروانيــة ،ص.ب 3322 .الصفــاة
 13033الكويــت

Date :21/10/2020
Trademark No.:39117
Class: 41
Applicant Name: Arab Open University
Applicant Address :Ardiya Industrial Area, Farwanya,
B.O. Box 3322 Safat 13033 Kuwait

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات التعليــم ؛ خدمــات توفيــر التدريــب ؛ خدمــات التســلية
والترفيــه ؛ خدمــات األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة

Goods/Services:
Educational Services; Providing of training services; Entertainment services; Sporting and cultural activities s ervices

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 :21/10/2020

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39120 :
في الصنف 32 :

Trademark No.:39120
Class: 32
Applicant Name: GREEN COLA LTD

بإسم  :غرين كوال ال تي دي

العنــوان  :ســتراتي ميريفيلــي  ,5ســتروفولوس  ,2046نيقوســياApplicant Address :Strati Myrivili 5, Strovolos 2046, ,
Nicosia, Cyprus
قبر ص
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المشــروبات الخفيفــة المكربنــة والغيــر مكربنــة؛ المشــروبات غيــر
الكحوليــة

Carbonated and non-carbonated soft drinks; Nonalcoholic drinks

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

) ( 188

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39121 :
في الصنف 32 :
بإسم  :ماري نعيم نخلة صراص
العنوان  :بيت ساحور  -واد السواحرة/هاتف 0598571135
عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -واد السواحرة/هاتف 0598571135

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مياه معدنية مع اطعمة فواكه (طعم تفاح  -طعم عنب)

Date :21/10/2020
Trademark No.:39121
Class: 32
Applicant Name: Mary Naem Nakhleh Sarras
Applicant Address :Beitsahour - Wad al sawahra
Applicant for Correspondence: Beitsahour - Wad al
sawahra

Goods/Services:
(Mineral Water with Fruit Taste (Apple taste - grapes
taste

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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) ( 189

Date :21/10/2020

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39122 :
في الصنف 4 :

Trademark No.:39122
Class: 4
Applicant Name: naser yousef naser ghanim

بإسم  :ناصر يوسف ناصر غانم
street-

العنوان  :اماتين-قلقيلية-الشارع الرئيسي-0595154008

:Immatin-qaqilia-main

Applicant Address
0595154008

Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

coal

الفحم

) ( 190

Date :21/10/2020

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39124 :
في الصنف 3 :

Class: 3

بإسم  :اسراء هاشم نعمان الدويك

Applicant Name: Esraa hashim nouman dweik

العنوان  :الخليل
عنوان التبليغ  :الخليل دوار ابن رشد عمارة السيتي سنتر ط5

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صابــون ،عطــور وزيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميــل ،غســول
لوشــن للشــعر ،منظفــات أســنان .كريمــات  ,مــواد تجميــل ,عنايــة
بالبشــرة

Trademark No.:39124

Applicant Address :Hebron
Applicant for Correspondence: hebron

Goods/Services:
scouring and abrasive preparations soaps perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions dentifrices.

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 :21/10/2020

التاريخ 2020/10/21 :
العالمة التجارية رقم 39125 :
في الصنف 31 :

Trademark No.:39125
Class: 31
Applicant Name: Akram Othman Mouhamed Abu
Haltam

بإسم  :اكرم عثمان محمد ابو حلتم

العنــوان  :عمــارة المهــد  -شــارع القــدس الخليــل الرئيســي -مقابــل Applicant Address :Almahed Building - Jerusalem -
Hebron Main Street- Opposite of the Russian Buildingالمبنى الروســي تلفــون 2777030-02 -
Tel 02-2777030
عنــوان التبليــغ  :عمــارة المهــد  -شــارع القــدس الخليــل الرئيســيApplicant for Correspondence: Almahed Building -
- Jerusalem - Hebron Main Street- Opposite of the
مقابــل المبنــى الروســي تلفــون 2777030-02 -
Russian Building-Tel 02-2777030

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Natural Flowers and Plants

الزهور الطبيعية  ،نباتات

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

) ( 192

التاريخ 2020/10/22 :
العالمة التجارية رقم 39131 :
في الصنف 9 :
بإسم  :ذا كارتون نيتورك ،إنك.

Date :22/10/2020
Trademark No.:39131
Class: 9
Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.

العنــوان  1050 :تيشــوود درايــف ،أن دبليــو ،أتالنتــا ،جورجيــا Applicant Address :1050 Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, USA
 ،30318الواليــات المتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: Saba & Co. P.O.Box 4472
4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التســجيالت الصوتيــة والصوتيــة البصريــة؛ مكبــرات الصــوت المحمولــة،
أجهــزة تشــغيل االقــراص المضغوطــة ،المســجالت الشــخصية ،قواعــد
تثبيــت لألجهــزة اإللكترونيــة ،ســماعات الــرأس ،ســماعات االذن ،أجهــزة
الحاســوب الشــخصية وأجهــزة الحاســوب اللوحيــة العاملــة باللمس ،مســاند
الفــأرات ،فــأرات الحواســيب ،لوحــات مفاتيــح ألجهــزة الحاســوب ،ســواقات
الذاكــرة التسلســلية العالميــة  ،آالت الغنــاء مــع اللحــن المســجل مســبقا،
الهواتــف الالســلكية ،أجهــزة الهاتــف ،اآلالت الحاســبة ،مســاطر ،أجهــزة
الحاســوب ،آالت التصويــر (التصويــر الفوتوغرافــي) ،األفــام (فوتوغرافيــة)،
مغناطيســات للتزييــن ،إطــارات الصــور الرقميــة؛

Goods/Services:
Audio and audio visual recordings; portable audio
speakers, compact disc players, personal stereos, electronic docking stations, headphones, earphones, personal computers and tablet computers, mouse pads,
computer mice, computer keyboards, USB flash drives,
karaoke machines, walkie-talkies, telephones, calculators, rulers, computers, cameras (photographic),
film (photographic), decorative magnets, digital photo
frames; protective helmets for sports,
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الخــوذ الواقيــة لأللعــاب الرياضيــة ،أنابيــب الغــوص ،أقنعــة الســباحة،
النظــارات الواقيــة للســباحة؛ مقاطــع الصــوت القابلــة للتحميــل ،والمقاطــع
المرئيــة ،الملفــات الســمعية البصريــة والصــور؛ وبرمجيــات الحاســوب ،
أشــرطة ألعــاب الفيديــو ،برمجيــات ألعــاب الفيديــو ،البرمجيــات القابلــة
للتنزيــل لألجهــزة النقالــة ،بطاقــات الذاكــرة آلالت ألعــاب الفيديــو؛ عصــا
التحكــم ألجهــزة الحاســوب؛ شــاحن بطاريــة تعمــل بالطاقــة الشمســية
للهواتــف المحمولــة واألجهــزة اللوحيــة؛ شــاحن بطاريــة للهواتــف
المحمولــة واألجهــزة اللوحيــة؛ حافظــات واقيــة للهواتــف المحمولــة
واألجهــزة اللوحيــة؛ المقابــض ،الحمــاالت والمثبتــات لألجهــزة اإللكترونيــة
المحمولــة باليــد ،تحديــدا ، :الهواتــف النقالــة والحواســيب اللوحيــة.

2021/1/21

snorkel tubes, swim masks, swim goggles; downloadable audio, video, audiovisual and image files; computer software, video game cartridges, video game
software, downloadable software for mobile devices,
memory cards for video game machines; computer
joysticks; solar powered battery chargers for mobile
phones and tablets; battery chargers for mobile phones
and tablets; protective cases for mobile phones and tablets; grips, stands and mounts for handheld electronic
devices, namely, mobile phones and tablets.

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

) ( 193

Date :22/10/2020

التاريخ 2020/10/22 :
العالمة التجارية رقم 39132 :
في الصنف 41 :

Trademark No.:39132
Class: 41
Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.

بإسم  :ذا كارتون نيتورك ،إنك.

العنــوان  1050 :تيشــوود درايــف ،أن دبليــو ،أتالنتــا ،جورجيــا Applicant Address :1050 Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, USA
 ،30318الواليــات المتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: Saba & Co. P.O.Box 4472
4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الترفيــه  ،تحديــدا :تقديــم البرامــج والمحتــوى الترفيهــي عبــر
التلفزيــون ،االقمــار الصناعيــة ،اإلنترنــت ،الشــبكات الالســلكية وشــبكات
االتصــاالت اإللكترونيــة األخــرى؛ توفيــر المنشــورات األلكترونيــة غيــر
القابلــة للتحميــل؛ توفيــر المواقــع اإللكترونيــة التــي تضــم المحتــوى
المرئــي المســموع ،معلومــات الترفيــه واأللعــاب اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت؛
توفيــر الموســيقى إلكترونيــا عبــر اإلنترنــت ،غيــر القابلــة للتحميــل ،توفيــر
مقاطــع الفيديــو علــى اإلنترنــت ،غيــر القابلــة للتحميــل ،تقديــم عــروض
الترفيــه ّ
الحيــة؛ خدمــات مالهــي الترفيــه؛ إنتــاج أفــام ،المحتويــات
التلفزيونيــة والترفيهيــة الرقميــة

Entertainment services, namely providing entertainment
programs and content via television, satellite, the internet,
wireless networks and other electronic communication
networks; providing non-downloadable online publications; providing a website featuring audio visual content,
entertainment information and online games; providing
on-line music, not downloadable, providing on-line videos, not downloadable, presenting live entertainment
performances; amusement park services; production of
films, television and digital entertainment content.

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

) ( 194

التاريخ 2020/10/22 :

Date :22/10/2020
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Trademark No.:39133

العالمة التجارية رقم 39133 :
في الصنف 29 :

Class: 29
Applicant Name: Al-Ameed Company for Food Industries

بإسم  :شركة العميد للصناعات الغذائية

Applicant Address :Jordan Amman

العنوان  :األردن عمان

عنــوان التبليــغ  :المحامــي علــي البــكار نابلــس شــارع ســفيان Applicant for Correspondence: Attorney Ali Al-
Bakar Nablus Sufyan Street, Ghazal Jawwal Building
عمــارة غــزال جــوال 0599383841
0599383841

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لبــن رائــب  ,لبــن مخيــض  ,حليــب صويــا .مشــروبات الحليــب  ,جلــي
طعا م

Yoghurt , Whey . Soya milk [milk substitute] , g milk
[beverages Milk , Jellies for food

) ( 195

Date :25/10/2020

التاريخ 2020/10/25 :
العالمة التجارية رقم 39136 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:39136
Class: 5
Applicant Name: Boehringer Ingelheim International GmbH

بإسم  :بورنغير أنغلهيم إنترناشيونال جي أم بي أتش

Applicant Address :55218 Ingelheim, Germany

العنوان  55218 :أنغلهيم  ،ألماني

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: SABA & CO. IP - P. O. 4472
Bo. 4472 El Bireh- West Bank
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات الصيدالنيــة لعــاج األمــراض واالضطرابــات
التنفســية؛ مســتحضرات صيدالنيــة لمعالجــة الســرطان.

Pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer.

) ( 196

التاريخ 2020/10/25 :
العالمة التجارية رقم 39138 :
في الصنف 34 :

Date :25/10/2020
Trademark No.:39138
Class: 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  :كواي جينريناود  2000 ،3نوشاتيل ،سويسرا

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: SABA & CO. IP - P. O. 4472
Bo. 4472 El Bireh- West Bank
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛
ّ
التبــغ ،الخــام أو المصنــع؛ منتجــات التبــغ ،بمــا فــي ذلــك الســيجار ،الســجائر،
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 للــف الســجائر ،القداحــات؛
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ ،منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها  ،أجهــزة
إلكترونيــة وقطعهــا لغايــة تســخين الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــاق
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  34واألجهــزة إلطفــاء الســجائر المســخنة والســيجار
باإلضافــة إلــى أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة
إلعــادة الشــحن.

Wired vaporizer for electronic cigarettes and electron;ic 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› articles, including cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes,
pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of
being heated, electronic devices and their parts for the
purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing aerosol for inhalation; liquid
nicotine solutions for use in electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation of nicotine containing
aerosol; oral vaporising devices for smokers, tobacco
products and tobacco substitutes; smoker›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.

) ( 197

Date :25/10/2020

التاريخ 2020/10/25 :
العالمة التجارية رقم 39139 :
في الصنف 25 :
بإسم  :نضال حمدان فوزي فتوح

Trademark No.:39139
Class: 25
HAMDAN FAWZI

Applicant Name: NEDAL
FAT O O H

تلفــون Applicant Address :Nablus. Rafidia / Al- :
العنــوان  :نابلــس  .رفيديــا /عمــارة الزيتونــة /
@Zaytouna Building / Phone: 0595270844 Email: maramfatouhmaram_83
ايميــل :
0595270844
maramfatouhmaram_83@hotmail.com
hotmail.com

عنوان التبليغ :

Applicant for Correspondence:
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المالبــس  ،المعاطــف ،اغطيــة ال تســخن كهربائيــا لتدفئــة القدميــن Clothing * , Coats, Footmuffs, not electrically heated, ،
برانــس (مالبــس ) ،مالبــس محبوكــة  ،مالبــس كتانيــه  ،اوشــحه  ،معاطــف Hoods [clothing], Hosiery, Knitwear [clothing], Linen
مــن الفــرو  ،مالبــس جاهــزه  ،قمصــان  ،احذيــة ،قمصــان داخليــة (مالبــس (Body—) [garments] , Pelerines , Pelisses, Ready-
داخليــة).
made clothing, Shirts, Shoes * Slips [undergarments

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

) ( 198

Date :25/10/2020

التاريخ 2020/10/25 :
العالمة التجارية رقم 39140 :
في الصنف 25 :

Trademark No.:39140
Class: 25
Applicant Name: Sachia Clothing Company

بإسم  :شركة ساشيه للمالبس
العنوان  :رام الله وسط البلد عمارة الفار

Applicant Address :Ramallah, downtown, the mouse
building

عنوان التبليغ  :رام الله وسط البلد عمارة الفار

Applicant for Correspondence: Ramallah, downtown,
the mouse building

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear All that was mentioned
in 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

) ( 199

التاريخ 2020/10/25 :
العالمة التجارية رقم 39142 :
في الصنف 3 :
بإسم  :يونيلفير بي ال سي
العنــوان  :بــورت صــن اليــت ،ويــرال ،ميرسيســايد ،انجلتــرا ســي
اتــش  4 62زد دي ،المملكــة المتحــدة

Date :25/10/2020
Trademark No.:39142
Class: 3
Applicant Name: Unilever PLC
Applicant Address :Port Sunlight, Wirral, Merseyside,
England CH62 4ZD, United Kingdom.
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عنــوان التبليــغ  :اتقــان للخدمــات االستشــارية  -رام اللــه  -بــرج رام
اللــه التجــاري  -شــارع النزهــة  -ط3

2021/1/21

Applicant for Correspondence: ITTQAN Consulting
 Services - Ramallah - Ramallah Commercial TowerAl Nuzha Street, 3rd floor.l

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابــون  ،عطــور وزيــوت عطريــة  ،كولونيــا  ،غســول (لوشــن) لمــا بعــد
الحالقــة  ،الكولونيــا ،زيــوت عطريــة  ،مزيــات العــرق ومضــادات العــرق ،
مســتحضرات للعنايــة بفــروة الــرأس والشــعر  ،شــامبو وبلســم  ،ملونــات
الشــعر  ،منتجــات تصفيــف الشــعر  ،معجــون االســنان  ،غســول الفم  ،ليس
لالســتخدام الطبــي  ،مســتحضرات للعنايــة بالفــم واالســنان  ،مســتحضرات
تواليــت غيــر طبيــة  ،مســتحضرات للحمــام والــدش  ،مســتحضرات للعنايــة
بالبشــرة  ،زيــوت  ،كريمــات ومســتحضرات للبشــرة  ،مســتحضرات حالقــة
 ،مســتحضرات مــا قبــل ومــا بعــد الحالقــة  ،مســتحضرات ازالــة الشــعر ،
مســتحضرات الســمرار البشــرة والوقايــة مــن الشــمس  ،مســتحضرات
تجميــل  ،مكيــاج ومســتحضرات ازالــة المكيــاج  ،فازليــن  ،مســتحضرات
العنايــة بالشــفاه  ،مســحوق التلــك  ،غــزل قطنــي  ،أعــواد قطنيــة  ،ضمــادات
تجميــل  ،مناديــل ومحــارم  ،ضمــادات تنظيــف مبللــة مســبقا او مشــربة ،
محــارم ومناديــل  ،اقنعــة تجميــل  ،حــزم الوجــه .

;Soaps; perfumery, toilet water, aftershave, cologne
essential oils; deodorants and antiperspirants; preparations for the care of the scalp and hair; shampoos and
;conditioners; hair colourants; hair styling products
toothpaste; mouthwash, not for medical use; preparations for the care of the mouth and teeth; non-medi;cated toilet preparations; bath and shower preparations
skin care preparations; oils, creams and lotions for the
skin; shaving preparations; pre-shave and aftershave
preparations; depilatory preparations; sun-tanning and
sun protection preparations; cosmetics; make-up and
make-up removing preparations; petroleum jelly; lip
care preparations; talcum powder; cotton wool, cotton
sticks; cosmetic pads, tissues or wipes; pre-moistened
or impregnated cleansing pads, tissues or wipes; beauty
masks, facial packs.

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

) ( 200

التاريخ 2020/10/25 :
العالمة التجارية رقم 39143 :
في الصنف 3 :
بإسم  :يونيلفير بي ال سي

Date :25/10/2020
Trademark No.:39143
Class: 3
Applicant Name: Unilever PLC

العنــوان  :بــورت صــن اليــت ،ويــرال ،ميرسيســايد ،انجلتــرا ســي
اتــش  4 62زد دي ،المملكــة المتحــدة

Applicant Address :Port Sunlight, Wirral, Merseyside,
England CH62 4ZD, United Kingdom.

عنــوان التبليــغ  :اتقــان للخدمــات االستشــارية  -رام اللــه  -بــرج رام
اللــه التجــاري  -شــارع النزهــة  -ط3

Applicant for Correspondence: ITTQAN Consulting
 Services - Ramallah - Ramallah Commercial TowerAl Nuzha Street, 3rd floor.l

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابــون .عطــور وزيــوت عطريــة  ،مســتحضرات التجميــل  ،كولونيــا  ،مــاء
الكولونيــا  ،رذاذات عطــر للجســم ؛ الزيــوت  ،كريمــات ومســتحضرات للبشــرة
 ،رغــوة حالقــة  ،جــل حالقــة  ،مســتحضرات مــا قبــل ومــا بعــد الحالقــة ،
مســحوق التلــك  ،مســتحضرات للحمــام والــدش  ،غســول (لوشــن) للشــعر
 ،شــامبو وبلســم  ،منتجــات تصفيــف الشــعر  ،منظفــات اســنان  ،غســول
الفــم ليــس لالســتخدام الطبــي  ،مزيــات العــرق  ،مضــادات التعــرق
لالســتخدام الشــخصي  ،مســتحضرات تواليــت غيــر طبيــة .

Goods/Services:
Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; colognes,
eau de toilette, perfume body sprays; oils, creams
and lotions for the skin; shaving foam, shaving gel,
pre-shaving and after-shaving lotions; talcum pow;der; preparations for the bath and shower; hair lotions
shampoo and conditioner; hair styling products; den;tifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants
anti-perspirants for personal use; non-medicated toilet
preparations.
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Date :25/10/2020

التاريخ 2020/10/25 :
العالمة التجارية رقم 39144 :
في الصنف 3 :

Trademark No.:39144
Class: 3
Applicant Name: Unilever PLC

بإسم  :يونيلفير بي ال سي
العنــوان  :بــورت صــن اليــت ،ويــرال ،ميرسيســايد ،انجلتــرا ســي
اتــش  4 62زد دي ،المملكــة المتحــدة

Applicant Address :Port Sunlight, Wirral, Merseyside,
England CH62 4ZD, United Kingdom.

عنــوان التبليــغ  :اتقــان للخدمــات االستشــارية  -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: ITTQAN Consulting Services -
Ramallah - Ramallah Commercial Tower - Al Nuzha Street, 3rd floor.l
اللــه التجــاري  -شــارع النزهــة  -ط3

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابــون .عطــور وزيــوت عطريــة  ،مســتحضرات التجميــل  ،كولونيــا  ،مــاء
الكولونيــا  ،رذاذات عطــر للجســم ؛ الزيــوت  ،كريمــات ومســتحضرات للبشــرة
 ،رغــوة حالقــة  ،جــل حالقــة  ،مســتحضرات مــا قبــل ومــا بعــد الحالقــة ،
مســحوق التلــك  ،مســتحضرات للحمــام والــدش  ،غســول (لوشــن) للشــعر
 ،شــامبو وبلســم  ،منتجــات تصفيــف الشــعر  ،منظفــات اســنان  ،غســول
الفــم ليــس لالســتخدام الطبــي  ،مزيــات العــرق  ،مضــادات التعــرق
لالســتخدام الشــخصي  ،مســتحضرات تواليــت غيــر طبيــة .

Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics; colognes,
eau de toilette, perfume body sprays; oils, creams and
lotions for the skin; shaving foam, shaving gel, pre-shaving and after-shaving lotions; talcum powder; preparations for the bath and shower; hair lotions; shampoo and
conditioner; hair styling products; dentifrices; non-medicated mouthwashes; deodorants; anti-perspirants for
personal use; non-medicated toilet preparations.

) ( 202

التاريخ 2020/10/25 :
العالمة التجارية رقم 39145 :
في الصنف 3 :
بإسم  :يونيلفير بي ال سي

Date :25/10/2020
Trademark No.:39145
Class: 3
Applicant Name: Unilever PLC

العنــوان  :بــورت صــن اليــت ،ويــرال ،ميرسيســايد ،انجلتــرا ســي
اتــش  4 62زد دي ،المملكــة المتحــدة

Applicant Address :Port Sunlight, Wirral, Merseyside,
England CH62 4ZD, United Kingdom.

عنــوان التبليــغ  :اتقــان للخدمــات االستشــارية  -رام اللــه  -بــرج رام
اللــه التجــاري  -شــارع النزهــة  -ط3

Applicant for Correspondence: ITTQAN Consulting
 Services - Ramallah - Ramallah Commercial TowerAl Nuzha Street, 3rd floor.l

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنظفــات  ،مســتحضرات ومــواد كلهــا الســتخدامات الغســيل ،
مســتحضرات تكييــف النســيج  ،منظــف يحتــوي علــى مســتحضرات
مبيضــة لالســتخدام المنزلــي  ،مســتحضرات التبييــض الســتخدامات
الغســيل  ،مســتحضرات التنظيــف والتلميــع والجلــي والكشــط ،
مســتحضرات لغســل الصحــون  ،الصابــون  ،غســول اليــد  ،مناديــل مشــربة
بمســتحضرات ومــواد للتنظيــف والتلميــع.

Goods/Services:
Detergents; preparations and substances, all for laundry
use; fabric conditioning preparations; detergent containing bleaching preparations for household use; bleaching
preparations for laundry use; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; preparations for dishwashing
purposes; soaps; hand washes; tissues impregnated with
preparations and substances for cleaning and polishing

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 :25/10/2020

التاريخ 2020/10/25 :
العالمة التجارية رقم 39146 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:39146
Class: 5
Applicant Name: Unilever PLC

بإسم  :يونيلفير بي ال سي
العنــوان  :بــورت صــن اليــت ،ويــرال ،ميرسيســايد ،انجلتــرا ســي
اتــش  4 62زد دي ،المملكــة المتحــدة

Applicant Address :Port Sunlight, Wirral, Merseyside,
England CH62 4ZD, United Kingdom.

عنــوان التبليــغ  :اتقــان للخدمــات االستشــارية  -رام اللــه  -بــرج رام
اللــه التجــاري  -شــارع النزهــة  -ط3

Applicant for Correspondence: ITTQAN Consulting
 Services - Ramallah - Ramallah Commercial TowerAl Nuzha Street, 3rd floor.l

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المطهــرات  ،المطهــرات لألغــراض الصحيــة  ،مســتحضرات صحيــة ،
مســتحضرات البــادة الحشــرات والحيوانــات الضــارة  ،مبيــدات الفطريــات
 ،مبيــدات الجراثيــم  ،مبيــدات الجراثيــم  ،مبيــدات الطفيليــات  ،مبيــدات
الطحالــب  ،مبيــدات حشــرات  ،مبيــدات األعشــاب ضــارة  ،مزيــات
العــرق (باســتثناء تلــك المخصصــة لالســتخدام الصناعــي و الشــخصي
وللحيوانــات)  ،مســتحضرات لتنقيــة الهــواء  ،طــارد الحشــرات .

Disinfectants; disinfectants for hygiene or sanitary
purposes; sanitary preparations; preparations for destroying vermin, insects and noxious animals; fungi;cides; germicides; bactericides; parasiticides; algicides
insecticides; weedkillers; deodorants (excluding those
for industrial use, for personal use and for animals); air
freshening preparations; insect repellents.

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

) ( 204

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39147 :
في الصنف 20 :

Date :26/10/2020
Trademark No.:39147
Class: 20

بإســم  :شــركة الجمــان لصناعــة وتجــارة الموبيليــات المســاهمة Applicant Name: Al-Joman Furniture Industry and
Trade Private Joint Stock Company Ltd.
الخصوصيــة المحــدودة

العنوان  :رام الله  -بطن الهوا  -بجانب مدرسة عزيز شاهين

Applicant Address :Ramallah - batn Alhwa - Azeiz
Shaheen Street.

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3
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Goods/Services:

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

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 materials, or of plastics.

) ( 205

Date :26/10/2020

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39148 :
في الصنف 43 :

Trademark No.:39148
Class: 43

بإســم  :شــركة مطعــم وكوفــي شــوب فرنــدز كافيــه العاديــة Applicant Name: ___ Friends Café regular public
restaurant and coffee company
العامــة
العنــوان  :نابلــس  ،جــوال ، 0598600231 :ايميــلApplicant Address :Nablus , jawwal: 0598600231 friendscafe@ :
Email: friendscafe@hotmail.com
hotmail.com
عنــوان التبليــغ  :نابلــس -عمــارة عالــول وأبــو صالحــة طابــق Applicant for Correspondence: Nablus - Aloul and Abu ،5
جــوال ،0598600221 :ايميــلSalha Building, 5th floor, jawwal: 0598600221, Email: ashrafsarees@gmail.com :
ashrafsarees@gmail.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المقاهــي ،الكافتيريــات ،المطاعــم المؤقتــة أو المتنقلــة (الكانتينــات)،
التمويــن بالطعــام والشــراب ،المطاعــم ،مطاعــم الخدمــة الذاتيــة ،مطاعــم
تقديــم الوجبــات الخفيفــة ،تأجيــر غــرف االجتماعــات ،الفنــادق ،النــزل.

Cafes, Cafeterias, Canteens, Catering (Food and drink),
Hotels, Houses (Boarding)Rental of meeting rooms,
Restaurants, Restaurants (Self- service), Snack- bars

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية كلمة  friendsبمعزل عن العالمة

) ( 206

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39149 :
في الصنف 35 :

Date :26/10/2020
Trademark No.:39149
Class: 35
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بإســم  :شــركة مســار العالميــة لالســتثمار المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Massar international investment
company
المحدودة
Applicant Address :Rawabi- Palestine

العنوان  :روابي -فلسطين
عنــوان التبليــغ  :الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع اإلرســال -رام
اللــه -

Applicant for Correspondence: 5th Floor- Amar towerIrsal center- Rammalh-West Bank Palestine.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Commercial information agencies

وكاالت األنباء التجارية

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

) ( 207

Date :26/10/2020

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39150 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:39150
Class: 35

بإســم  :شــركة مســار العالميــة لالســتثمار المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Massar international investment
company
المحدودة
Applicant Address :Rawabi- Palestine

العنوان  :روابي -فلسطين
عنــوان التبليــغ  :الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع اإلرســال -رام
اللــه -

Applicant for Correspondence: 5th Floor- Amar towerIrsal center- Rammalh-West Bank Palestine.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Commercial information agencies

وكاالت األنباء التجارية

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

) ( 208

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39151 :

Date :26/10/2020
Trademark No.:39151
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Class: 35

في الصنف 35 :

بإســم  :شــركة مســار العالميــة لالســتثمار المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Massar international investment
company
المحدودة
Applicant Address :Rawabi- Palestine

العنوان  :روابي -فلسطين
عنــوان التبليــغ  :الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع اإلرســال -رام
اللــه -

Applicant for Correspondence: 5th Floor- Amar towerIrsal center- Rammalh-West Bank Palestine.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Commercial information agencies

وكاالت األنباء التجارية

) ( 209

Date :26/10/2020

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39152 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:39152
Class: 35

بإســم  :شــركة مســار العالميــة لالســتثمار المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Massar international investment
company
المحدودة
Applicant Address :Rawabi- Palestine

العنوان  :روابي -فلسطين
عنــوان التبليــغ  :الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع اإلرســال -رام
اللــه -

Applicant for Correspondence: 5th Floor- Amar towerIrsal center- Rammalh-West Bank Palestine.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Commercial information agencies

وكاالت األنباء التجارية

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

) ( 210

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39153 :
في الصنف 38 :

Date :26/10/2020
Trademark No.:39153
Class: 38
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بإســم  :شــركة مســار العالميــة لالســتثمار المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Massar international investment
company
المحدودة
Applicant Address :Rawabi- Palestine

العنوان  :روابي -فلسطين
عنــوان التبليــغ  :الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع اإلرســال -رام
اللــه -

Applicant for Correspondence: 5th Floor- Amar towerIrsal center- Rammalh-West Bank Palestine.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اإلذاعــة بالراديــو ،البــث بالتلفزيــون ،وكاالت األنبــاء ،خدمــات النــداء االلــي
عبــر الراديــو ،البــث أو األرســال عبــر االقمــار الصناعيــة ،البــث الالســلكي،
االتصــال بالتلفــون ،االتصــال بالتلغــراف ،خدمــات لوحــات النشــرات
اإللكترونيــة (خدمــات اتصــاالت) ،تأجيــر معــدات اتصــال ،توفيــر معلومــات
حــول االتصــاالت ،خدمــات البريــد الصوتــي ،خدمــات ســلكية.

Broadcasting radio, Broadcasting television News
agencies, Paging services radio, Satellite transmission,
Wirless broadcasting, Cellular telephone communication, Communication by telegram, Electronic bulletin
board services (telecommunication servces), Rental
of telecommunication equipment, Telecommunication
(Information about), Voice mail services, Wire service.

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

) ( 211

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39154 :
في الصنف 38 :

Date :26/10/2020
Trademark No.:39154
Class: 38

بإســم  :شــركة مســار العالميــة لالســتثمار المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Massar international investment
company
المحدودة

العنوان  :روابي -فلسطين
عنــوان التبليــغ  :الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع اإلرســال -رام
اللــه -

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اإلذاعــة بالراديــو ،البــث بالتلفزيــون ،وكاالت األنبــاء ،خدمــات النــداء االلــي
عبــر الراديــو ،البــث أو األرســال عبــر االقمــار الصناعيــة ،البــث الالســلكي،
االتصــال بالتلفــون ،االتصــال بالتلغــراف ،خدمــات لوحــات النشــرات
اإللكترونيــة (خدمــات اتصــاالت) ،تأجيــر معــدات اتصــال ،توفيــر معلومــات
حــول االتصــاالت ،خدمــات البريــد الصوتــي ،خدمــات ســلكية.

Applicant Address :Rawabi- Palestine
Applicant for Correspondence: 5th Floor- Amar towerIrsal center- Rammalh-West Bank Palestine.

Goods/Services:
Broadcasting radio, Broadcasting television News
agencies, Paging services radio, Satellite transmission,
Wirless broadcasting, Cellular telephone communication, Communication by telegram, Electronic bulletin
board services (telecommunication servces), Rental
of telecommunication equipment, Telecommunication
(Information about), Voice mail services, Wire service.

اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :26/10/2020

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39155 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39155
Class: 38

بإســم  :شــركة مســار العالميــة لالســتثمار المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Massar international investment
company
المحدودة
Applicant Address :Rawabi- Palestine

العنوان  :روابي -فلسطين
عنــوان التبليــغ  :الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع اإلرســال -رام
اللــه -

Applicant for Correspondence: 5th Floor- Amar towerIrsal center- Rammalh-West Bank Palestine.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اإلذاعــة بالراديــو ،البــث بالتلفزيــون ،وكاالت األنبــاء ،خدمــات النــداء االلــي
عبــر الراديــو ،البــث أو األرســال عبــر االقمــار الصناعيــة ،البــث الالســلكي،
االتصــال بالتلفــون ،االتصــال بالتلغــراف ،خدمــات لوحــات النشــرات
اإللكترونيــة (خدمــات اتصــاالت) ،تأجيــر معــدات اتصــال ،توفيــر معلومــات
حــول االتصــاالت ،خدمــات البريــد الصوتــي ،خدمــات ســلكية.

Broadcasting radio, Broadcasting television News
agencies, Paging services radio, Satellite transmission,
Wirless broadcasting, Cellular telephone communication, Communication by telegram, Electronic bulletin
board services (telecommunication servces), Rental
of telecommunication equipment, Telecommunication
(Information about), Voice mail services, Wire service.

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

) ( 213

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39156 :
في الصنف 38 :

Date :26/10/2020
Trademark No.:39156
Class: 38

بإســم  :شــركة مســار العالميــة لالســتثمار المســاهمة الخصوصيــة Applicant Name: Massar international investment
company
المحدودة

العنوان  :روابي -فلسطين

Applicant Address :Rawabi- Palestine
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عنــوان التبليــغ  :الطابــق الخامــس -بــرج عمــار -شــارع اإلرســال -رام
اللــه -
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Applicant for Correspondence: 5th Floor- Amar towerIrsal center- Rammalh-West Bank Palestine.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اإلذاعــة بالراديــو ،البــث بالتلفزيــون ،وكاالت األنبــاء ،خدمــات النــداء االلــي
عبــر الراديــو ،البــث أو األرســال عبــر االقمــار الصناعيــة ،البــث الالســلكي،
االتصــال بالتلفــون ،االتصــال بالتلغــراف ،خدمــات لوحــات النشــرات
اإللكترونيــة (خدمــات اتصــاالت) ،تأجيــر معــدات اتصــال ،توفيــر معلومــات
حــول االتصــاالت ،خدمــات البريــد الصوتــي ،خدمــات ســلكية.

Broadcasting radio, Broadcasting television News
agencies, Paging services radio, Satellite transmission,
Wirless broadcasting, Cellular telephone communication, Communication by telegram, Electronic bulletin
board services (telecommunication servces), Rental
of telecommunication equipment, Telecommunication
(Information about), Voice mail services, Wire service.

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

) ( 214

Date :26/10/2020

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39158 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39158
Class: 30

بإسم  :شركة القيعان للمواد اإلستهالكية واإلستثمار

Applicant Name: Al Qeean Company To Consumer
And Investment Items

العنوان  :رام الله شارع نابلس برج البرزيل

Applicant Address :Ramallah, Nablus Street, Barzil
Tower

عنــوان التبليــغ  :المحامــي صهيــب طاهــر رام اللــه شــارع اإلرســال Applicant for Correspondence: Attorney Suhaib
Taher Ramallah Al Irsal Street, Freez Mobile Building
عمــارة فريــز جــوال 0598530432
0598530432

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

حلــوى  ،وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب  ،برغــر جبنــة ســاندوش Cndy , Cercal Based Snack Food , Cheesburgers , Coffe
, Coffe With Milks
 ،قهــوة  ،مشــروبات قهــوة مــع حليــب

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية القيعان

) ( 215

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39159 :
في الصنف 7 :

Date :26/10/2020
Trademark No.:39159
Class: 7
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بإســم  :نينجبــو دويــا ميكانيــك انــد الكترونيــك تكنولوجــي كــو،.
لميتـد.

& Applicant Name: NINGBO DOOYA MECHANIC
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

العنــوان  :رقــم  ،168شــنغوانغ رود ،لوتــو ســتريت ،زهنهــاي Applicant Address :No.168, Shengguang Road, Luotuo
Street, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, China
دســتركت ،نينجبــو ،زهيجيانــغ ،الصيــن
Applicant for Correspondence: P.O. BOX 74, RAMALLAH

عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
آليــات التحكــم للماكنــات او المحــركات او الموطــورات ،التــروس غيــر تلــك
المســتعملة للمركبــات ،اجهــزة ســحب الســتائر التــي تعمــل بالكهربــاء،
ماكنــة لــف بــاب الكهربــاء ،فاتحــات االبــواب الكهربائيــة ،مغلقــات
االبــواب الكهربائيــة ،فاتحــات الشــبابيك الكهربائيــة ،مغلقــات الشــبابيك
الكهربائيــة ،أحزمــة للماكنــات ،مشــغالت الموطــورات والمحــركات ،محــركات
القيــادة غيــر تلــك المســتعملة للمركبــات االرضيــة ،المصاع ـد ،توربينــات
الريــاح ،المولــدات الكهربائيــة (الدينامــو).

Control mechanisms for machines, engines or motors; Gears,
other than for land vehicles; Curtain drawing devices, electrically operated; Electric door up-rolling machine; Door
openers, electric; Door closers, electric; Window openers,
electric; Window closers, electric; Belts for machines; Starters for motors and engines; Driving motors other than for
land vehicles; Lifting apparatus; Wind turbines; Dynamos.

) ( 216

Date :26/10/2020

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39160 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:39160
Class: 9

بإســم  :نينجبــو دويــا ميكانيــك انــد الكترونيــك تكنولوجــي كــو،.
لميتـد.

& Applicant Name: NINGBO DOOYA MECHANIC
ELECTRONIC TECHNOLOGY CO., LTD.

العنــوان  :رقــم  ،168شــنغوانغ رود ،لوتــو ســتريت ،زهنهــاي Applicant Address :No.168, Shengguang Road, Luotuo
Street, Zhenhai District, Ningbo, Zhejiang, China
دســتركت ،نينجبــو ،زهيجيانــغ ،الصيــن

عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

Applicant for Correspondence: P.O. BOX 74, RAMALLAH

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المقاومــات الكهربائيــة ،الدوائــر المدمجــة ،الرقائــق (دوائــر مدمجــة) ،مــواد Resistances, electric; Integrated circuits; Chips [inte-
النابيــب الكهربــاء (اســاك وكوابــل) ،أجهــزة االرســال واالســتقبال ،مرســات grated circuits]; Materials for electricity mains [wires,
االشــارات االلكترونيــة ،أجهــزة منــع التداخــل (كهربــاء) ،جهــاز قيــاس cables]; Transponders; Transmitters of electronic sig-
المتغيــرات ،المحــوالت الكهربائيــة ،كاشــفات الدخــان ،المجســات ،لوحــات nals; Anti-interference devices [electricity]; Variom-
التحكــم (كهربــاء) ،محــوالت (كهربــاء) ،اجهــزة التحكــم عــن بع ـد ،مفاتيــح ;eters; Electrical adapters; Smoke detectors; sensors
كهربــاء.
;]Control panels [electricity]; Transformers [electricity
Remote control apparatus; Switches, electric.

) ( 217

التاريخ 2020/10/26 :

Date :26/10/2020
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Trademark No.:39161

العالمة التجارية رقم 39161 :
في الصنف 40 :

Class: 40

بإسم  :امل محمد عدنان فتح الله مغربي

Applicant Name: Amal «Mohammad Adnan» Fathalla
Mughrabi

العنوان  :رام الله ،شارع االرسال ،عمارة الكرمل ،ط1

Applicant Address :Ramallah, Al Irsal St. Alkarmel
building, 1st F

عنوان التبليغ  :رام الله ،شارع االرسال ،عمارة الكرمل ،ط1

Applicant for Correspondence: Ramallah, Al Irsal St.
Alkarmel building, 1st F

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Recycling of waste and trash / Refining services

إعادة تدوير النفايات والفضالت ،خدمات التكرير

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

) ( 218

Date :26/10/2020

التاريخ 2020/10/26 :
العالمة التجارية رقم 39162 :
في الصنف 25 :

Trademark No.:39162
Class: 25
Applicant Name: walaa saleh abdeljalel ghaith

بإسم  :والء صالح عبد الجليل غيث
العنــوان  :رام اللــه  /البيــره /كفــر عقــب عمــارة الباســطي
0598100056

Applicant Address :Ramallah / Al-Bireh / Kafr Aqab,
Al-Basiti Building
Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Clothing, footwear, headgear.

المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس.

) ( 219

التاريخ 2020/10/27 :
العالمة التجارية رقم 39163 :
في الصنف 25 :

Date :27/10/2020
Trademark No.:39163
Class: 25
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بإســم  :شــركة هــوت انــد ســويت لتجــارة المالبــس واالحذيــة Applicant Name: Hot and Sweet Company for the trade
of clothes, shoes and cosmetics
والكوزمتكــس
العنــوان  :رام اللــه  /البيــرة /ضاحيــة الريحــان /الكاســا مــول Applicant Address :Ramallah / Al-Bireh / Al-Rayhan /
suburb / La Casa Mall / 0598192290
0598192290
عنــوان التبليــغ  :رام اللــه /شــارع االرســال  /عمــارة الكرمــل جــوال Applicant for Correspondence: Ramallah / Al Irsal
Street / Carmel Building, mobile 0598113311
0598113311

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مرايل(مالبــس),ارواب استحمام,ســراويل اســتحمام,اثواب استحمام,ســراويل
اســتحمام,مالبس للشــاطىء,احذية للشاطىء,احذية,مشــدات للصدر,بنطلونات
قصيرة(مالبس),قميصوالت(ســترات نســوية قصيرة),مالبس,مالبــس
خارجية,بيجامات,ســراويل
داخلية(مالبس),مالبــس
جلدية,ســراويل
داخلية,تنانيــر تحتية,اثــوب بال اكمام,مالبــس جاهزة,قمصان,احذية,شــورتات
علــى شــكل تنورة,قمصــان داخلية(مالبــس داخلية),مالبــس داخليــة ماصــة
للعرق,مالبــس نســائية داخلية,اثــواب ضيقــة,

Aprons [clothing], Bath robes, Bathing drawers, Bathing suits, Bathing trunks, Beach clothes, Beach shoes,
Boots *,Brassieres, Breeches for wear, Camisoles,
Clothing *,Clothing of leather, Drawers [clothing], Outerclothing, Pajamas (Am.), Pants, Petticoats, Pinafore
dresses, Ready-made clothing, Shirts, Shoes *,Skorts,
Slips [undergarments], Sweat-absorbent underclothing
[underwear], Teddies [undergarments], Tights,

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام

) ( 220

Date :27/10/2020

التاريخ 2020/10/27 :
العالمة التجارية رقم 39164 :
في الصنف 20 :

Trademark No.:39164
Class: 20
Applicant Name: Ahmed mohammad Ameen Nasser

بإسم  :أحمد محمد أمين ناصر
العنــوان  :رام اللــه  -البيــرة  -شــارع القــدس الرئيســي  -مقابــل
حلويــات ايفــل جــوال

 Applicant Address : Ramallah - Albiereh - Alquds St.Against Evil sweets

عنــوان التبليــغ  :رام اللــه  -البيــرة  -شــارع القــدس الرئيســي Applicant for Correspondence: Ramallah - Albiereh - -
Alquds St. - Against Evil sweets
مقابــل حلويــات ايفــل جــوال

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

أســرة ،اســرة أطفــال ،خزانــات مالبــس ،اســرة اطفــال هزاز،أثــاثBeds,Cots,Covers for clothes,cradles,Furniture,Infant ،
walkers,Mattresses,BedSteads( Wood
مشــايات لالطفال،فرشــات  ،هيــاكل اســرة مــن الخشــب

) ( 221

التاريخ 2020/10/27 :

Date :27/10/2020
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Trademark No.:39165

العالمة التجارية رقم 39165 :
في الصنف 4 :

Class: 4
Applicant Name: International Mineral Oils Company

بإسم  :الشركة الدولية للزيوت المعدنية
العنوان  :الشارع الرئيسي ،المصرارة ،طوباس ،فلسطين

Applicant Address :Main street, Musrara, Tubas,
Palestine

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

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

زيــت محــركات ،وقــود ،زيــوت لناقــل الحركــة ،زيــوت لمحــركات الدفــع
الخلفــي و/أو الرباعــي؛ مزلقــات ،زيــوت لألليــات ،وخصوصــا اآلالت الزراعيــة
وآالت البنــاء ،زيــوت لغايــات تقنيــة ،شــحوم لغايــات تقنيــة ،زيــوت
للمحــركات البخاريــة ،زيــوت لغايــات تقنيــة علــى شــكل ســوائل حراريــة

Engine oils, Fuels, Oils for Power Transmission, Oils
for the final drive; Lubricants, Machine Oils, in particular for agricultural machines and construction machines, Oils for Technical purposes, Greases for technical purposes, Turbine oils, Technical Oils in the form of
heat transfer fluids

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

) ( 222

Date :28/10/2020

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39167 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:39167
Class: 35
Applicant Name: Said Marof Esmail Karazon

بإسم  :سائد معروف اسماعيل كرزون

Applicant Address :RAMALLAH

العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :البيرة -البالوع -عمارة برج مول -ط4

ALBERA- BORG

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واإلعــان وإدارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل
النشــاط المكتبــي.

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية كلمة الجبل

Applicant for Correspondence:
MALL FALASTEN

business

business management
office functions.

Advertising
administration
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) ( 223

Date :28/10/2020

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39169 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39169
Class: 30
Applicant Name: LOTUS BAKERIES N.V.

بإسم  :لوتوس باكيريز إن.في.

9971 Lembeke

العنوان  :جنتشترات 9971 1ليمبيكي .بلجيكا

Applicant Address :Gentstraat 1
Belgium

عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O
Box 219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@baianatالطابــق الســادس ص ب 219
ip.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بســكويت؛ كيــك؛ حلويــات؛ أقــراص ســكرية [حلويــات]؛ خبــز زنجبيــل؛
معجنــات (مصنعــة ً
آليــا)؛ ســبيكولوس (البســكويت بالكراميــل)؛ دهنــات
أساســها البســكويت ،الســبيكولوس (البســكويت بالكراميــل) ،القهــوة و/
أو الشــوكوالتة؛ كعكــة الوفــل؛ اآليــس كريــم؛ مثلجــات صالحــة لــأكل؛
شــوكوالتة؛ منتجــات الشــوكوالتة

;)Biscuits; cakes; confectionery; fondants (confectionery
gingerbread; (industrial) pastry; speculoos (caramelized
biscuits); spreads on the basis of biscuits, speculoos (caramelized biscuits), coffee and/or chocolate; waffles; ice
cream; edible ice; chocolate; chocolate products.

) ( 224

Date :28/10/2020

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39170 :
في الصنف 5 :

Class: 5

بإسم  :علياء خلوصي عزات ملحس

Applicant Name: Alia Khulousi Azat Malhas

العنــوان  :نابلــس  -رفيديــا  -عمــارة بــرج رفيديــا  -ط  18جــوال
0595700100

Trademark No.:39170

Applicant Address :Nablus - Rafidia - Rafidia Tower
Building - 18th floor, Jawwal 0595700100

عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -رفيديــا  -عمــارة بــرج رفيديــا  -ط Applicant for Correspondence: Nablus - Rafidia - Rafidia 18
Tower Building - 18th floor, Jawwal 0595700100
جــوال 0595700100

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كل ما ذكر في الفئة 05

Goods/Services:
All mentioned in Class 05

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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) ( 225

Date :28/10/2020

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39171 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39171
Class: 30
Applicant Name: Ferrero S.p.A.Ferrero S.p.A.

بإسم  :فيريرو اس.بي.ايه.

Applicant Address :Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051
Alba, Cuneo, Italy

العنوان  :بيازالي بيترو فيريرو  12051 ،1البا ،كونيو ،ايطاليا

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الفطائــر والحلويــات والبســكويت والحلويــات؛ الشــوكوالتة وقضبــان pastry and confectionery, biscuits, sweets; chocolate,
الشــوكوالتة وســكاكر الشــوكوالتة والمشــروبات التــي اساســها chocolate bars, chocolate candies, chocolate based bev-
الشــوكوالتة؛ البوظــة والشــراب والمثلجــات الصالحــة لــاكل
erages; ice cream, sorbets and other edible ices

) ( 226

Date :28/10/2020

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39180 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:39180
Class: 35

بإســم  :غوانغدونــغ أوبــو موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــوربApplicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE ،.
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
لميتــد.

العنــوان  :رقــم  18هايبــن رود ،وشــا ،شــانغان ،دونغــوان،
غوانغدونــغ ،الصيــن
عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدعايــة ،االعــان ،اعالنــات االنترنــت علــى شــبكة الحاســوب ،عــرض البضائــع
علــى وســائل االتصــال الغــراض البيــع بالتجزئــة ،توفيــر المعلومــات
التجاريــة مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة ،توفيــر مــكان تســوق عبــر
االنترنــت لمشــتري وبائعــي البضائــع والخدمــات ،ترويــج المبيعــات
لالخريــن ،تحديــث وصيانــة البيانــات فــي قواعــد بيانــات الحاســوب،
تحســين حركــة المــرور علــى مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة ،خدمــات البيــع
بالتجزئــة او بالجملــة للهواتــف الخليويــة ومشــغالت أجهــزة الــدي فــي دي
والســماعات والكاميــرات (التصويــر) والســاعات الذكيــة

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha,
Chang›an, Dongguan, Guangdong, China
P.O. BOX 74,

Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

Goods/Services:
Advertising; Publicity; Online advertising on a computer network; Presentation of goods on communication
media, for retail purposes; Providing business information via a web site; Provision of an online marketplace
for buyers and sellers of goods and services; Sales promotion for others; Updating and maintenance of data
;in computer databases; Web site traffic optimization
Retail or wholesale services for cell phones,
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والحلقــات الذكيــة وأجهــزة التعــرف علــى الوجــه والماســحات الضوئيــة DVD players, earphones, cameras [photography],
البيومتريــة وخزائــن لمكبــرات الصــوت وســماعات الواقــع االفتراضــي smartwatches, smart rings, facial recognition apparatus,
وشاشــات تعمــل باللمــس
biometric scanners, cabinets for loudspeakers, virtual
reality headsets and touch screens..

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

) ( 227

Date :28/10/2020

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39181 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:39181
Class: 9

بإســم  :غوانغدونــغ أوبــو موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــوربApplicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE ،.
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
لميتــد.

العنــوان  :رقــم  18هايبــن رود ،وشــا ،شــانغان ،دونغــوان،
غوانغدونــغ ،الصيــن

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha,
Chang›an, Dongguan, Guangdong, China
P.O. BOX 74,

عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة معالجــة البيانــات ،طرفيــات االتصــاالت المتنقلــة ،الهواتــف
الخلويــة ،الهواتــف الذكيــة ،أغطيــة للهواتــف الذكيــة ،افــام واقيــة
مخصصــة للهواتــف الذكيــة ،عدســات ســيلفي ،الســماعات ،الكاميــرات
(التصويــر) ،كوابــل يــو اس بــي ،البطاريــات الكهربائيــة ،بطاريــات قابلــة
العــادة الشــحن ،المحــوالت الكهربائيــة ،حواســيب قابلــة لالرتــداء ،متتبعات
النشــاط القابلــة لالرتــداء ،شاشــات عــرض الفيديــو القابلــة لالرتــداء،
تطبيقــات برامــج الهواتــف الذكيــة القابلــة للتحميــل ،أجهــزة التعــرف علــى
الوجــه ،الماســحات الضوئيــة (معــدات معالجــة البيانــات) ،خزائــن لمكبــرات
الصــوت ،ســماعات الواقــع االفتراضــي ،الرقائــق (الدوائــر المتكاملــة).

Data processing apparatus; Mobile communication termi;nals; Cell phones; Smartphones; Covers for smartphones
;Protective films adapted for smartphones; Selfie lenses
Headphones; Cameras [photography]; USB cables; Bat;teries, electric; Rechargeable batteries; Electrical adapters
Wearable computers; Wearable activity trackers; Wearable
video display monitors; Smartphone software applications, downloadable; Facial recognition apparatus; Scanners [data processing equipment]; Cabinets for loudspeakers; Virtual reality headsets; Chips [integrated circuits] .

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

) ( 228

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39182 :
في الصنف 9 :

Date :28/10/2020
Trademark No.:39182
Class: 9

بإســم  :غوانغدونــغ أوبــو موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــوربApplicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE ،.
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
لميتــد.
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العنــوان  :رقــم  18هايبــن رود ،وشــا ،شــانغان ،دونغــوان،
غوانغدونــغ ،الصيــن

2021/1/21

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha,
Chang›an, Dongguan, Guangdong, China
Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

P.O. BOX 74,

طرفيــات االتصــاالت المتنقلــة ،الهواتــف الخلويــة ،الهواتــف الذكيــة،
أغطيــة للهواتــف الذكيــة ،افــام واقيــة مخصصــة للهواتــف الذكيــة،
الســماعات ،كوابــل يــو اس بــي ،البطاريــات الكهربائيــة ،بطاريــات قابلــة
العــادة الشــحن ،المحــوالت الكهربائيــة ،خزائــن لمكبــرات الصــوت ،الرقائــق
(الدوائــر المتكاملــة).

Mobile communication terminals; Cell phones; Smartphones; Covers for smartphones; protective films
;adapted for smartphones; Headphones; USB cables
Batteries, electric; Rechargeable batteries; Electrical
adapters; Cabinets for loudspeakers; Chips [integrated
circuits] .

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

) ( 229

Date :28/10/2020

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39183 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:39183
Class: 35

بإســم  :غوانغدونــغ أوبــو موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــوربApplicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE ،.
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
لميتــد.

العنــوان  :رقــم  18هايبــن رود ،وشــا ،شــانغان ،دونغــوان،
غوانغدونــغ ،الصيــن
عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدعايــة ،االعــان ،اعالنــات االنترنــت علــى شــبكة الحاســوب ،عــرض البضائــع
علــى وســائل االتصــال الغــراض البيــع بالتجزئــة ،توفيــر المعلومــات
التجاريــة مــن خــال الشــبكة العنكبوتيــة ،توفيــر مــكان تســوق عبــر
االنترنــت لمشــتري وبائعــي البضائــع والخدمــات ،ترويــج المبيعــات
لالخريــن ،تحديــث وصيانــة البيانــات فــي قواعــد بيانــات الحاســوب،
تحســين حركــة المــرور علــى مواقــع الشــبكة العنكبوتيــة ،خدمــات البيــع
بالتجزئــة او بالجملــة للهواتــف الخليويــة ومشــغالت أجهــزة الــدي فــي دي
والســماعات والكاميــرات (التصويــر) والســاعات الذكيــة والحلقــات الذكيــة
وأجهــزة التعــرف علــى الوجــه والماســحات الضوئيــة البيومتريــة وخزائــن
لمكبــرات الصــوت وســماعات الواقــع االفتراضــي وشاشــات تعمــل باللمــس.

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha,
Chang›an, Dongguan, Guangdong, China
P.O. BOX 74,

Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

Goods/Services:
Advertising; Publicity; Online advertising on a computer network; Presentation of goods on communication
media, for retail purposes; Providing business information via a web site; Provision of an online marketplace
for buyers and sellers of goods and services; Sales promotion for others; Updating and maintenance of data
;in computer databases; Web site traffic optimization
Retail or wholesale services for cell phones, DVD players, earphones, cameras [photography], smartwatches,
smart rings, facial recognition apparatus, biometric
scanners, cabinets for loudspeakers, virtual reality
headsets and touch screens.

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 :28/10/2020

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39184 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:39184
Class: 9

بإســم  :غوانغدونــغ اوبــو موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــوربApplicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE ،.
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
لميتــد

العنــوان  :رقــم  18هايبيــن رود ،وشــا ،شــانغان ،دونغــوان،
غوانغدونــغ ،الصيــن

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha,
Chang›an, Dongguan, Guangdong, China
Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

P.O. BOX 74,

أجهــزة معالجــة البيانــات ،طرفيــات االتصــاالت المتنقلــة ،الهواتــف
الخلويــة ،الهواتــف الذكيــة ،أغطيــة للهواتــف الذكيــة ،افــام واقيــة
مخصصــة للهواتــف الذكيــة ،عدســات ســيلفي ،الســماعات ،الكاميــرات
(التصويــر) ،كوابــل يــو اس بــي ،البطاريــات الكهربائيــة ،بطاريــات قابلــة
العــادة الشــحن ،المحــوالت الكهربائيــة ،حواســيب قابلــة لالرتــداء ،متتبعات
النشــاط القابلــة لالرتــداء ،شاشــات عــرض الفيديــو القابلــة لالرتــداء،
تطبيقــات برامــج الهواتــف الذكيــة القابلــة للتحميــل ،أجهــزة التعــرف علــى
الوجــه ،الماســحات الضوئيــة (معــدات معالجــة البيانــات) ،خزائــن لمكبــرات
الصــوت ،ســماعات الواقــع االفتراضــي ،الرقائــق (الدوائــر المتكاملــة).

Data processing apparatus; Mobile communication termi;nals; Cell phones; Smartphones; Covers for smartphones
;Protective films adapted for smartphones; Selfie lenses
Headphones; Cameras [photography]; USB cables; Bat;teries, electric; Rechargeable batteries; Electrical adapters
Wearable computers; Wearable activity trackers; Wearable
video display monitors; Smartphone software applications, downloadable; Facial recognition apparatus; Scanners [data processing equipment]; Cabinets for loudspeakers; Virtual reality headsets; Chips [integrated circuits] .

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية حرف  Zبمعزل عن العالمة

) ( 231

Date :28/10/2020

التاريخ 2020/10/28 :
العالمة التجارية رقم 39185 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:39185
Class: 9

بإســم  :غوانغدونــغ اوبــو موبايــل تيليكوميونيكيشــنز كــوربApplicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE ،.
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.
لميتــد

العنــوان  :رقــم  18هايبيــن رود ،وشــا ،شــانغان ،دونغــوان،
غوانغدونــغ ،الصيــن
عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة معالجــة البيانــات ،طرفيــات االتصــاالت المتنقلــة ،الهواتــف
الخلويــة ،الهواتــف الذكيــة ،أغطيــة للهواتــف الذكيــة ،افــام واقيــة
مخصصــة للهواتــف الذكيــة ،عدســات ســيلفي ،الســماعات ،الكاميــرات
(التصويــر) ،كوابــل يــو اس بــي ،البطاريــات الكهربائيــة،

Applicant Address :No.18 Haibin Road, Wusha,
Chang›an, Dongguan, Guangdong, China
P.O. BOX 74,

Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

Goods/Services:
Data processing apparatus; Mobile communication terminals; Cell phones; Smartphones; Covers for smartphones; Protective films adapted for smartphones; Self;]ie lenses; Headphones; Cameras [photography
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بطاريــات قابلــة العــادة الشــحن ،المحــوالت الكهربائيــة ،حواســيب قابلــة
لالرتــداء ،متتبعــات النشــاط القابلــة لالرتــداء ،شاشــات عــرض الفيديــو
القابلــة لالرتــداء ،تطبيقــات برامــج الهواتــف الذكيــة القابلــة للتحميــل،
أجهــزة التعــرف علــى الوجــه ،الماســحات الضوئيــة (معــدات معالجــة
البيانــات) ،خزائــن لمكبــرات الصــوت ،ســماعات الواقــع االفتراضــي ،الرقائــق
(الدوائــر المتكاملــة).

2021/1/21

USB cables; Batteries, electric; Rechargeable batteries; Electrical adapters; Wearable computers; Wearable activity trackers; Wearable video display monitors; Smartphone software
;applications, downloadable; Facial recognition apparatus
Scanners [data processing equipment]; Cabinets for loudspeakers; Virtual reality headsets; Chips [integrated circuits] .

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 :01/11/2020

التاريخ 2020/11/01 :
العالمة التجارية رقم 39186 :
في الصنف 3 :

Trademark No.:39186
Class: 3
Applicant Name: rajai abd el-hamid shawar

بإسم  :رجائي عبد الحميد شاور

Applicant Address :hebron

العنوان  :الخليل

Applicant for Correspondence: hebron0599380351

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شــمع مزيــل شــعركريم مزيــل شــعر ورق الشــمع زيــت ازالــة الشــعر /زيــوت
الشــمع شــمع البرافيــن

Depilatory wax\Depilatory cream wax paper/hair removal hair oil /wax oils parraffin wax

) ( 233

Date :01/11/2020

التاريخ 2020/11/01 :
العالمة التجارية رقم 39188 :
في الصنف 3 :

Class: 3

بإسم  :يزن سامي موسى القواسمي

Applicant Name: Yazan Sami Moussa Al - Qawasme

العنوان  :األردن إربد

Trademark No.:39188

Applicant Address :Jordan Irbid

Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :المحامــي يــزن بدارنــي نابلــس البســاتين عمــارة Attorney Yazan
Badarni Nablus Al Basateen, Saad Eddin Building, 8th
ســعد الديــن ط  8مكتــب رقــم  1جــوال 0599294930
floor, Office No. 1, Mobile 0599294930

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

مســاحيق تجميــل  /مكيــاج  /مســتحضرات تجميــل للعنايــه بالبشــره Importing cosmetics/ make up/skin care cosmatics/ /
قطــع مــن الصابــون  /مســتحضرات ازالــة مكيــاج /اطقــم تجميــل /غســوالت soap bars/make_up removal products/ beauty kits /hair
لوشــن للشــعر )/اصبــاغ تجميليــه  /مســتحضرات ازالــة شــعر  /كريمــات lotions /cosmetic dyes /hair removal products / cosmet-
تجميليــه  /مســتحضرات تنظيــف اطقــم االســنان
ic creams / teeth cleaning products
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Date :01/11/2020

التاريخ 2020/11/01 :
العالمة التجارية رقم 39189 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:39189
Class: 35
Applicant Name: Al-Ameed Company for Food
Industries

بإسم  :شركة العميد للصناعات الغذائية

Applicant Address :Jordan Amman

العنوان  :األردن عمان

عنــوان التبليــغ  :المحامــي علــي البــكار نابلــس شــارع ســفيان Applicant for Correspondence: Attorney Ali Al-
Bakar Nablus Sufyan Street, Ghazal Jawwal Building
عمــارة غــزال جــوال 0599383841
0599383841

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اإلعــان والدعايــة المباشــرة علــى شــبكات الكمبيوتــر  ,تنظيــم معــارض On-line advertising on a computer network , Organiza-
لغايــات تجاريــة او إعالنيــة  ,تنظيــم المعــارض التجاريــة لغايــات تجارية او tion of exhibitions for commercial or advertising pur-
إعالنيــة ,الدعايــة واالعــان الخارجــي  ,عــرض الســلع علــى وســائل االتصــال poses , Organization of trade fairs for commercial or ad-
لغايــات بيعهــا بالتجزئــة
vertising purposes , Outdoor advertising , Presentation
of goods on communication media, for retail purposes

) ( 235

Date :02/11/2020

التاريخ 2020/11/02 :
العالمة التجارية رقم 39190 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:39190
Class: 35
Consumer

Applicant Name: Asia Wok
Corporation
Limited

بإســم  :شــركة اســيا ووك للمــواد االســتهالكية المســاهمة
الخصوصيــة المحــدودة

Goods

العنوان  :رام الله والبيرة  -شارع االرسال

Applicant Address :Irsal Street، Ramallah And Albereh

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات متاجر البيع بالتجزئة

Goods/Services:
Retail store services
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Date :02/11/2020

التاريخ 2020/11/02 :
العالمة التجارية رقم 39191 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39191
Class: 30
Applicant Name: Mohannad Deeb Natsheh

بإسم  :مهند ديب النتشة

Applicant Address :Hebron Almanara

العنوان  :الخليل ،دوار المنارة

Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

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

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.

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية رسمة الكنغر او كلمة افندي

) ( 237

Date :02/11/2020

التاريخ 2020/11/02 :
العالمة التجارية رقم 39192 :
في الصنف 43 :

Trademark No.:39192
Class: 43
Consumer

Applicant Name: Asia Wok
Corporation
Limited

بإســم  :شــركة اســيا ووك للمــواد االســتهالكية المســاهمة
الخصوصيــة المحــدودة

Goods

العنوان  :رام الله والبيرة  -شارع االرسال

Applicant Address :Irsal Street، Ramallah And Albereh

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

مطاعــم ،بــار ،حانــة صغيــرة ،بارات الوجبــات الخفيفــة ،مقاهــي ،كافيتيرياتRestaurants, bar, bistro, snack bars, cafes, cafeterias, ،
مقاصــف ،مطاعــم ذات الخدمــة الذاتيــة ومطاعــم الوجبــات الســريعة؛ ;canteens, self-service restaurants and fast-food outlets
وخدمــات تقديــم الطعــام والشــراب؛ وخدمــات المطاعــم؛ وتقديــم خدمــات services for providing food and drink; catering ser-
طلــب الطعــام مــن خــال االتصــال المباشــر علــى شــبكة الحاســوب.
vices; the provision of food-ordering services through
an on-line computer network.
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Date :02/11/2020

التاريخ 2020/11/02 :
العالمة التجارية رقم 39193 :
في الصنف 34 :

Trademark No.:39193
Class: 34
Applicant Name: Philip Morris Products S.A.

بإسم  :فيليب موريس برودكتس أس.إيه.

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland

العنوان  :كواي جينريناود  2000 ،3نوشاتيل ،سويسرا

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: SABA & CO. IP - P. O. 4472
Bo. 4472 El Bireh- West Bank
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن االلكترونيــة؛
ّ
التبــغ ،الخــام أو المصنــع؛ منتجــات التبــغ ،بمــا فــي ذلــك الســيجار ،الســجائر،
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 للــف الســجائر ،القداحــات؛
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ ،منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها  ،أجهــزة
إلكترونيــة وقطعهــا لغايــة تســخين الســجائر أو التبــغ مــن أجــل إطــاق
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؛ أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســخن
ّ
وكذلــك أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة
الشــحن.

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› articles, including
cigarette paper and tubes, cigarette filters, tobacco tins,
cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket apparatus for
rolling cigarettes, lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products for the purpose of being heated, electronic
devices and their parts for the purpose of heating cigarettes or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; electronic smoking devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as substitute for
traditional cigarettes; electronic devices for the inhalation
of nicotine containing aerosol; oral vaporising devices for
smokers, tobacco products and tobacco substitutes; smoker›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.

) ( 239

التاريخ 2020/11/03 :
العالمة التجارية رقم 39195 :

Date :03/11/2020
Trademark No.:39195
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Class: 29

في الصنف 29 :

Applicant Name: Ghazalco Trading Corporation

بإسم  :مؤسسة غزالكو التجارية

Applicant Address :Ajman, United Arab Emirates

العنوان  :عجمان -االمارات العربية المتحدة
عنــوان التبليــغ  :البيــرة  -شــارع نابلــس -عمــارة الخطيــب  -الطابــق
األول -فــوق محــات العــوري للبــاط

Applicant for Correspondence: alberah- alkhateeb bldfloor1

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خالصــات اللحــم ،فواكــه Meat, fish, poultry and game meat extracts preserved,
وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام جيلــي ومربيــات وفواكــه dried and cooked fruits and vegetables jellies, jams,
مطبوخــة بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب ،الزيــوت والدهــون compotes eggs, milk and milk products edible oils and
الصالحــة لــأكل.
fats.

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية على كلمة ثمار

) ( 240

التاريخ 2020/11/03 :
العالمة التجارية رقم 39197 :
في الصنف 30 :

Date :03/11/2020
Trademark No.:39197
Class: 30

بإســم  :شــركة كوتشــوكباي للزيــوت و مســاحيق التنظيــف
الصناعيــة المســاهمة

Applicant Name: KUCUKBAY YAG VE DETERJAN
SANAYI ANONIM SIRKETI

العنوان  :شارع أنقرة رقم 102 :بورنوفا  /ازمير  ،تركيا

Applicant Address :Ankara Caddesi No: 102 Bornova / ?zmir Turkey

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: Saba & Co. P.O.Box 4472
4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والــكاكاو؛ المشــروبات التــي أساســها القهــوة أو الــكاكاو
والمشــروبات التــي أساســها الشــوكوالتة؛ المعكرونــة والفطائــر المحشــوة
ومعكرونــة النودلــز؛ المعجنــات ومنتجــات المخابــز التــي أساســها الطحيــن؛
الحلويــات التــي أساســها الطحيــن والشــوكوالتة؛ الخبــز والســيميت
(معجنــات تركيــة علــى شــكل حلقــات مغطــاة بالسمســم) ومعجنــات تركيــة
وخبــز البيتــا والشــطائر وحلويــات الرقائــق المحشــية (معجنــات تركيــة)
ّ
والفطائــر والكعــك والبقــاوة (حلــوى تركيــة أساســها العجيــن المغطــى
بالقطــر) والكنافــة (حلويــات تركيــة أساســها العجيــن)؛ الحلويــات التــي
أساســها العجيــن المغطــاة بالقطــر؛ حلــوى البودينــغ والكاســترد وحلــو
الحليــب بالكراميــل (البودينــغ التركــي) وحلــوى بودينــغ األرز والمهلبيــة
التركيــة؛ العســل وغــراء النحــل لالســتهالك البشــري وشــمع النحــل ألغــراض
غذائيــة؛ بهــارات للمــواد الغذائيــة والفانيــا (المنكهــات) والبهــارات
والصلصــات (توابــل) وصلصــة البنــدورة؛ الخميــرة ومســحوق الخبيــز؛
الدقيــق والســميد ونشــا الطعــام؛ الســكر ومكعبــات الســكر ومســحوق
الســكر؛ الشــاي والشــاي المثلــج؛ الحلويــات والشــوكوالتة والبســكويت
والمقرمشــات والبســكويت الهــش والرقيــق؛ العلكــة؛ البوظــة والمثلجــات
القابلــة لــأكل؛ الملــح؛ الوجبــات الخفيفــة التــي أساســها الحبــوب والبوشــار
والشــوفان المطحــون ورقائــق الــذرة وحبــوب اإلفطــار والقمــح المطبــوخ
لالســتهالك البشــري والشــعير المطحــون لالســتهالك البشــري والشــوفان
المطبــوخ لالســتهالك البشــري وجــاودار مطبــوخ لالســتهالك البشــري واألرز؛
دبــس للطعــام.

Goods/Services:
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, choco;late based beverages; pasta, stuffed dumplings, noodles
pastries and bakery products based on flour; desserts
based on flour and chocolate; bread, simit [Turkish ringshaped bagel covered with sesame seeds], po?aça [Turkish bagel], pita, sandwiches, katmer [Turkish pastry],
pies, cakes, baklava [Turkish dessert based on dough
coated with syrup], kaday?f [Turkish dessert based on
;dough]; desserts based on dough coated with syrup
puddings, custard, kazandibi [Turkish pudding], rice
pudding, ke?kül [Turkish pudding];honey, bee glue for
human consumption, propolis for food purposes; condiments for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces
(condiments), tomato sauce; yeast, baking powder; flour,
semolina, starch for food; sugar, cube sugar, powdered
sugar; tea, ice tea; confectionery, chocolate, biscuits,
;crackers, wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices
salt; cereal-based snack food, popcorn, crushed oats,
corn chips, breakfast cereals, processed wheat for human
consumption, crushed barley for human consumption,
processed oats for human consumption, processed rye
for human consumption, rice; molasses for food.
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Date :03/11/2020

التاريخ 2020/11/03 :
العالمة التجارية رقم 39198 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39198
Class: 30

بإسم  :محمد علي عبد السميع عبد الرزاق قواسمه

Applicant Name: Mohammad Ali Qawasmeh

العنوان  :الخليل  -باب الزاوية 0599256990

Applicant Address :Hebron - Bab Al zawyeh
Applicant for Correspondence: Hebron

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

SWEETS AND CANDIES

سكاكر و حلويات

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

) ( 242

Date :03/11/2020

التاريخ 2020/11/03 :
العالمة التجارية رقم 39201 :
في الصنف 32 :

Trademark No.:39201
Class: 32

بإســم  :شــركة ضفــاف النهريــن للصناعــات الغذائيــة والعصائــر Applicant Name: Defaf Al-Nahrayn for Food Industries
& Drink L.L.C.
ذ.م.م.

العنوان  :الجاردنز ،عمان ،االردن

Applicant Address :Gardens, Amman, Jordan

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

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

Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups
and other preparations for making beverages

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية رقم ( )1وكلمة  TIMEو COLA
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Date :03/11/2020

التاريخ 2020/11/03 :
العالمة التجارية رقم 39205 :
في الصنف 32 :

Trademark No.:39205
Class: 32
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المشــروبات غيــر الكحوليــة بمــا فيهــا المشــروبات المنعشــة ومشــروبات
الطاقــة المشــروبات التــي اساســها مصــل اللبــن والمشــروبات التواتريــة
(مفرطــة التوتــر وخافضــة التوتــر) للمتطلبــات الرياضيــة؛ الميــاهالمعدنيــة
والغازيــة؛ مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر الفواكــه وشــراب
الفواكــه والرحائــق والشــراب ومســتحضرات أخــرى لعمــل المشــروبات
ومســاحيق العصائــر وأقــراص فــوارة لصنــعالمشــروبات والكوكتيــات غيــر
الكحوليــة

Non-alcoholic beverages, including refreshing drinks,
energy drinks, whey-based and isotonic drinks (hypertonic and hypotonic) for sporting requirements; mineral
and aerated waters; fruit beverages and fruit juices, fruit
drinks, nectars, syrups and other preparations for making beverages, juice powders and effervescent tablets
for making non-alcoholic beverages and cocktails

) ( 244

Date :04/11/2020

التاريخ 2020/11/04 :
العالمة التجارية رقم 39207 :
في الصنف 30 :
بإسم  :شركة سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة
العنوان  :رام الله  -الضفة الغربية  /فلسطين
عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Trademark No.:39207
Class: 30
Applicant Name: Chain Stores of Izhiman Coffee
Company
Applicant Address :Ramallah – West Bank / Palestine
Nablus, Galarya

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

Goods/Services:

شــوكوالته؛ كاكاو؛ منتجــات الــكاكاو؛ فطائــر طويلــة األمــد؛ بســكويت؛ ;Chocolate; Cocoa; Cocoa products; Long-life pastry
فطائــر؛ كيــك ،تورتــات (كيــك بالفواكــه) وبســكويت وكعــك محلــى؛ Crackers; Pastries; Pastries, cakes, tarts and biscuits
حلويــات ســكرية محشــوة؛ حلــوى متفجــرة مصنوعــة مــن الســكر؛ حلويــات ;(cookies); Filled sweetmeats; Bonbons made of sugar
ســكرية منكهــة بالفواكــه؛ حلويــات ســكرية تحتــوي علــى فواكــه؛
;Sweetmeats [candy] being flavoured with fruit
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حلويــات ســكرية ،ألــواح حلويــات؛ أقــراص ســكرية [حلويــات]؛ كراميــل
[حلــوى]؛ بســكويت؛ كيــك؛ كعكــة الوفــل؛ أصابــع إســفنجية [كعــك]؛ كعــك
الوفــل بالشــوكوالتة؛ رقائــق ملفوفــة [بســكويت]؛ حلويــات؛ حلويــات
بالمكســرات؛ حلــوى الشــوكوالتة؛ حلــوى لــوز؛ حلويــات ســكرية؛ حلويــات
مطهــوة؛ حلويــات فــول ســوداني؛ حلــوى الخطمــي [حلويــات]؛ حلويــات
شــوكوالتة محشــوة؛ حلويــات ســكر مغطــاة بالشــوكوالتة؛ مرزبانيــة؛
حلويــات بالنعنــاع؛ براليــن (حلــوى اللــوز أو الجــوز)؛ ألــواح أساســها القمــح

Sweetmeats [candy] containing fruit; Sweets (candy),
candy bars; Fondants [confectionery]; Caramels [can;]dy]; Biscuits; Cakes; Waffles; Sponge fingers [cakes
Chocolate waffles; Rolled wafers [biscuits]; Confectionery; Nut confectionery; Chocolate candies; Almond
confectionery; Sweetmeats [candy]; Boiled confection;]ery; Peanut confectionery; Mallows [confectionery
Chocolate candy with fillings; Chocolate-coated sugar
;confectionery; Marzipan; Peppermint sweets; Pralines
Bars based on wheat

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

) ( 245

Date :04/11/2020

التاريخ 2020/11/04 :
العالمة التجارية رقم 39208 :
في الصنف 30 :
بإسم  :شركة سلسلة محالت بن ازحيمان عادية عامة
العنوان  :رام الله  -الضفة الغربية  /فلسطين

Trademark No.:39208
Class: 30
Applicant Name: Chain Stores of Izhiman Coffee
Company
Applicant Address :Ramallah – West Bank / Palestine

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

Nablus, Galarya

شــوكوالته؛ كاكاو؛ منتجــات الــكاكاو؛ فطائــر طويلــة األمــد؛ بســكويت؛
فطائــر؛ كيــك ،تورتــات (كيــك بالفواكــه) وبســكويت وكعــك محلــى؛
حلويــات ســكرية محشــوة؛ حلــوى متفجــرة مصنوعــة مــن الســكر؛ حلويــات
ســكرية منكهــة بالفواكــه؛ حلويــات ســكرية تحتــوي علــى فواكــه؛ حلويــات
ســكرية ،ألــواح حلويــات؛ أقــراص ســكرية [حلويــات]؛ كراميــل [حلــوى]؛
بســكويت؛ كيــك؛ كعكــة الوفــل؛ أصابــع إســفنجية [كعــك]؛ كعــك الوفــل
بالشــوكوالتة؛ رقائــق ملفوفــة [بســكويت]؛ حلويــات؛ حلويــات بالمكســرات؛
حلــوى الشــوكوالتة؛ حلــوى لــوز؛ حلويــات ســكرية؛ حلويــات مطهــوة؛
حلويــات فــول ســوداني؛ حلــوى الخطمــي [حلويــات]؛ حلويــات شــوكوالتة
محشــوة؛ حلويــات ســكر مغطــاة بالشــوكوالتة؛ مرزبانيــة؛ حلويــات بالنعنــاع؛
براليــن (حلــوى اللــوز أو الجــوز)؛ ألــواح أساســها القمــح

;Chocolate; Cocoa; Cocoa products; Long-life pastry
Crackers; Pastries; Pastries, cakes, tarts and biscuits
(cookies); Filled sweetmeats; Bonbons made of sug;ar; Sweetmeats [candy] being flavoured with fruit
Sweetmeats [candy] containing fruit; Sweets (candy),
candy bars; Fondants [confectionery]; Caramels [can;]dy]; Biscuits; Cakes; Waffles; Sponge fingers [cakes
Chocolate waffles; Rolled wafers [biscuits]; Confectionery; Nut confectionery; Chocolate candies; Almond
confectionery; Sweetmeats [candy]; Boiled confection;]ery; Peanut confectionery; Mallows [confectionery
Chocolate candy with fillings; Chocolate-coated sugar
;confectionery; Marzipan; Peppermint sweets; Pralines
Bars based on wheat

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

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

Goods/Services:
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) ( 246
Date :05/11/2020

التاريخ 2020/11/05 :
العالمة التجارية رقم 39219 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:39219
Class: 5
Applicant Name: LAINCO, S.A.

بإسم  :آلينكو  ،أس.إيه.

– Applicant Address :Avda. Bizet 8/10/12, 08191
RUBI, Spain

العنوان  :آفدا .بيزيت  - 08191 ، 8/10/12روبي  ،إسبانيا

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم للملكيــة الفكريــة  -ص  .ب Applicant for Correspondence: Saba & Co. P.O.Box 4472
4472 El-Bireh Tel: +970 2 2989760
البيــرة  -الضفــة الغربية  -هاتــف 02-2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جميــع أنــواع المبيــدات الحشــرية وســم الفئــران ومبيــدات اليرقانــات
ومبيــدات الفطريــات ومســتحضرات القضــاء علــى الطفيليــات
والمســتحضرات األخــرى لمكافحــة اآلفــات الريفيــة والقضــاء علــى
الحشــرات والنباتــات الضــارة؛ البضائــع والمســتحضرات لمكافحــة أمــراض
النبــات؛ المطهــرات؛ المطهــرات الزراعيــة؛ مســتحضرات تعقيــم الثمــار
والحبــوب؛ غســول معقــم للفواكــه والخضــروات؛ مســتحضرات تبخيــر
التربــة؛ مســتحضرات تعقيــم التربــة؛ المــواد الكيميائيــة المســتخدمة
فــي األدويــة والمســتحضرات الصيدالنيــة؛ جميــع فئــات المســتحضرات
والمنتجــات الصيدالنيــة والطبيــة والبيطريــة والعالجيــة؛ مــواد الحميــة
الغذائيــة المعــدة لالســتخدام الطبــي؛ المطهــرات ومســتحضرات القضــاء
علــى الطفيليــات للبشــر.

All kinds of insecticides, rat poison, larvicides, fungicides, anti-parasitic preparations and other preparations
for combating rural pests and for destroying vermin
and noxious plants; Goods and preparations for combating plant diseases; Disinfectants; Agricultural disinfectants; Preparations for the sterilisation of fruits and
grains; Sanitizing wash for fruit and vegetables; Soil
;fumigating preparations; Soil-sterilizing preparations
;Chemicals for use in medicine and pharmaceuticals
All classes of pharmaceutical, medical, veterinary and
curative substances, products and preparations; Dietetic
substances adapted for medical use; Disinfectants and
antiparasitic preparations for humans.

) ( 247

Date :08/11/2020

التاريخ 2020/11/08 :
العالمة التجارية رقم 39223 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39223
Class: 30

بإسم  :اياد احمد حسن ربايعة

HASAAN

العنــوان  :جنيــن  -ميثلــون _ الحــي الغربــي  -قــرب مســجد صــاح
الديــن جــوال 0599934999

Applicant Address :JENIN - METHALOM - NEAR
MOSQ SALAH ALDEEN

عنــوان التبليــغ  :جنيــن  -ميثلــون _ الحــي الغربــي  -قــرب مســجد
صــاح الديــن جــوال 0599934999

Applicant for Correspondence: JENIN - METHALOM
- NEAR MOSQ SALAH ALDEEN

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

AHMAD

EYAD

Applicant Name:
R A B AY E A

Goods/Services:
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فلفــل حلــو  ،يانســون  ،مســحوق الخبيــز  ،قرفــة { بهــار }،كبــش قرنفــل
{بهــار }  ،كاكاو  ،قهــوة  ،قهــوة غيــر محمصــة  ،توابــل  ،ملــح  ،دقيــق ذرة
 ،بوشــار ( حــب الــذرة )  ،كــري ( بهــار ) توابــل ســلطة  ،زنجبيــل ( بهــار ) ،
ذرة مطحونــة  ،بوشــار  ،زعفــران  ،ملــح طعــام  ،توابــل  ،بهــارات  ،يانســون
نجمــي  ،نشــا للطعــام .

Allspice,Aniseed,Baking powder ,Cinnamon [spice],Cloves [spice],Cocoa ,Coffee ,Coffee (Unroasted—) ,
)Condiments , Cooking salt , Corn meal , Corn (Pop-
, Curry [spice] ,Dressings for salad , Ginger [spice] ,
Maize, milled ,Popcorn ,Saffron [seasoning] , Seasonings , Spices,Star aniseed ,

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية كلمة افندي او الصوره

) ( 248

Date :08/11/2020

التاريخ 2020/11/08 :
العالمة التجارية رقم 39224 :
في الصنف 38 :

Trademark No.:39224
Class: 38
MOHAMMAD

بإسم  :عبدالله محمد عبدالله زيدات

Applicant Name: ABDULLAH
ABDLLAH
ZAIDAT

العنوان  :جنين  -فقوعة  -الشارع الرئيسي

Applicant Address :JENIN - FAQUA - MAIN STREET

عنوان التبليغ  :جنين  -فقوعة  -الشارع الرئيسي

 Applicant for Correspondence: JENIN - FAQUAMAIN STREET

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وكاالت االنباء  ،توفير قنوات اتصال لخدمات التسوق عن بعد

News agencies , providing teleccommuniction channels
for teleshopping services

اشتراطات خاصة:مشروطة بعدم حماية اسم البلده

) ( 249

التاريخ 2020/11/08 :
العالمة التجارية رقم 39225 :
في الصنف 43 :

Date :08/11/2020
Trademark No.:39225
Class: 43
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بإسم  :شركة مطاعم جنيفا مساهمة خصوصية

Applicant Name: The Geneva Restaurants Company is
a private joint stock company

العنوان  :رام الله شارع ركب رقم  31عمارة دير الالتين

Applicant Address :Ramallah, Rukeb Street, No. 31,
Monastery of the Latin Building

عنوان التبليغ  :رام الله شارع ركب رقم  31عمارة دير الالتين

Applicant for Correspondence: Ramallah, Rukeb
Street, No. 31, Monastery of the Latin Building

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الكافتيريــات  ،التزويــد بالطعــام والشــراب  ،المطاعــم  ،مطاعــم
الخدمــة الذاتيــة  ،مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة

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

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية كلمة بيتزا

) ( 250

Date :08/11/2020

التاريخ 2020/11/08 :
العالمة التجارية رقم 39227 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39227
Class: 30
Applicant Name: Saadeldeen & Co., LLC.

بإسم  :شركة سعدالدين وشركاه ذ.م.م.

Applicant Address :Amman, Jordan

العنوان  :عمان ،االردن

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

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

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

) ( 251

التاريخ 2020/11/08 :
العالمة التجارية رقم 39228 :
في الصنف 35 :
بإسم  :شركة سعدالدين وشركاه ذ.م.م.
العنوان  :عمان ،االردن

Date :08/11/2020
Trademark No.:39228
Class: 35
Applicant Name: Saadeldeen & Co., LLC.
Applicant Address :Amman, Jordan

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة
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: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Advertising; business management; business adminis- خدمــات الدعايــة واإلعــان وادارة وتوجيــه األعمــال وتفعيــل النشــاط
tration; office functions; demonstration of goods; Pre- المكتبــي؛ عــرض الســلع؛ عــرض الســلع علــى وســائل االتصــال لغايــات
بيعهــا بالتجزئــة
sentation of goods on communication media, for retail
purposes

( 252 )

Date :09/11/2020

2020/11/09 : التاريخ
39231 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف

Trademark No.:39231
Class: 29
Applicant Name: Allayth Development Company

 شركة الليث لالنماء: بإسم

Applicant Address :Jenen

 جنين: العنوان

Applicant for Correspondence: Nablus - haifa street tel:09-2395167- email almostasharoffice@gmail.com.

 شارع حيفا-  نابلس: عنوان التبليغ

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Potato chips, Maize oil, Peanuts, Pickles, Seeds (pro-  بــدور عبــاد، مخلــات، فــول ســوداني، زيــت الــذرة الصفــراء،رقائــق بطاط ـا
. مكســرات، معجــون البنــدورة، بــدور معالجــة،الشــمس المعالجــة
cesseds sunflower), seeds - processeds, Tomato puree,
Nuts

( 253 )

Date :09/11/2020

2020/11/09 : التاريخ
39232 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف

Trademark No.:39232
Class: 3
Applicant Name:
Cosmopharm

Dr.Haneen

Nidal

Humeidan

 حنين نضال احمد حميدان: بإسم

Applicant Address :Bethlahem dar salah main street
0569820482

-0569820482  بيت لحم دار صالح الشارع الرئيسي: العنوان

Applicant for Correspondence: Bethlahem dar salah  بيــت لحــم دار صــاح الشــارع الرئيســي: عنــوان التبليــغ
main street 0569820482
-0569820482
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

كريمــات عالجيــة وطبيــة للبشــرة والشــعر والجســم عطــور وهدايــا Pharmacutical & medicinal creams for skin ,hair and
ومســتحضرات تجميليــة شــامبوهات ومســتلزماتهم .
body ,parfumes,gifts,cosmetics,shampoos and their accessories.

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية شعار الصيدلية

) ( 254

Date :09/11/2020

التاريخ 2020/11/09 :
العالمة التجارية رقم 39233 :
في الصنف 34 :

Trademark No.:39233
Class: 34
Applicant Name: Diamond Quest Limited

بإسم  :دايموند كويست ليمتد
العنــوان  :او ام ســي شــامبرز ،ص  .ب  ،3152رود تــاون ،تورتــوال،
جــزر العــذراء البريطانيــة

Applicant Address :OMC Chambers, P.O.Box 3152,
Road Town, Tortola, British Virgin Islands

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -ص.ب 182

Applicant for Correspondence: Biet-Sahour P.O.Box 182

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

التبــغ وأدوات المدخنيــن وأعــواد الثقــاب؛ ســجائر؛ علــب ســجائر؛ فالتــر Tobacco; smokers› articles; matches; cigarettes; ciga-
للســجائر؛ مباســم الســجائر؛ ورق ســجائر؛ أطــراف ســجائر؛ فوهــات مباســم rette cases; cigarette filters; cigarette holders; cigarette
الســجائر؛ غالييــن تبــغ؛ ســيجاريلو (ســيجار رفيــع)؛ ســيجار؛ منافــض ;paper; cigarette tips; mouthpieces for cigarette holders
ســجائر؛ والعــات للمدخنيــن
;tobacco pipes; cigarillos; cigars; ashtrays for smokers
lighters for smokers

) ( 255

التاريخ 2020/11/10 :
العالمة التجارية رقم 39239 :
في الصنف 3 :
بإسم  :النا صالح حمدي صدر

Date :10/11/2020
Trademark No.:39239
Class: 3
Applicant Name: Lana Saleh Hmdi Sadder

العنــوان  :نابلــس  /رفيديــا  /طريــق االتصــاالت  /جــوال Applicant Address :Nablus / Rafidia / Communications
 0599080878 :هاتــف  092355533 :ايميــل Road / Mobile: 0599080878 Phone: 092355533 Email: osama. :
osama.hamidan@lanaline.ps
hamidan@lanaline.ps

عنوان التبليغ :

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابــون ألغــراض تجميليــة ،والصابــون علــى شــكل كريــم؛ والصابــون
الســائل ،والصابــون المطــر ،والصابــون للعنايــة بالجســم والصابــون
لالســتعمال الشــخصية والزيــوت العطريــة الكريمــات ومســتحضرات
التجميــل للعنايــة بالبشــرة؛ كريمــات العنايــة بالشــعر ،مســتحضرات
العنايــة بالشــعر؛ مرطــب للعنايــة بالشــعر؛ مســتحضرات الوجــه

Applicant for Correspondence:

Goods/Services:
Cosmetic soaps cream soaps liquid soaps perfumed
soaps soaps for body care soaps for personal use essential oils cosmetic creams for skin care hair care creams
hair care preparations hair care lotions lotions for face
and body care nail care preparations body
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والعنايــة بالجســم؛ مســتحضرات العنايــة باألظافــر ،ومنتجــات العنايــة
بالجســم والجمــال ألغــراض تجميليــة الكريمــات ومســتحضرات
التجميــل منتجــات التجميــل ،مســتحضرات التجميــل والزيــوت للجســم؛
مســتحضرات لصبغــة الشــعر منتجــات تصفيــف الشــعر ،شــبامبو ومكيــف
الشــعر ،وزيــوت األطفــال ،شــامبو لألطفــال؛ رغــوة االســتحمام الجيــل
واألمــاح ألغــراض غيــر الطبيــة؛ زيــوت االســتحمام صابــون االســتحمام؛
رغــوة الحمــام؛ زيــوت التدليــك؛ كريمــات التعليــة التجميليــة؛ مســتحضرات
الوقايــة مــن الشــمس ،كريمــات الوقايــة مــن الشــم ؛ الزيــوت ومســتحضرات
الكتــاب الســمرة؛ مســتحضرات الحمايــة مــن الشــمس؛ منتجــات تعميــر
البشــرة ومنتجــات مــا بعــد التعــرض للشــمس  ،مســتحضرات الجيــل
والزيــوت ،كريمــات التجميــل؛ كريمــات للجســم؛ كريمــات للوجــه تســتخدم
فــي أغــراض تجميليــة؛ مســتحضرات التجميــل؛ مرطــب للجســم؛ مرطبــات
البشــرة؛ المكيــاج ،مســتحضرات التجميــل والمكيــاج ،مكيــاج للوجــه
والجســم؛ مســتحضرات إزلــة المكيــاج.

and beauty care cosmetics cosmetic creams cosmetic
preparations cosmetics body oils hair coloring preparations hair styling preparations hair shampoos and
conditioners baby oils shampoos for babies bath and
shower gels and salts not for medical purposes bath
oils bath soaps bath foam massage oils cosmetic massage creams sun screen preparations sunscreen creams
suntanning oils and lotions sun block preparations
tanning and after-sun milks, gels and oils beauty gels
beauty creams body creams face creams for cosmetic
use beauty lotions body lotions skin lotions make-up
cosmetics and make-up makeup for the face and body
make-up removing preparations

اشتراطات خاصة  :مشروطة بعدم حماية line

) ( 256

Date :10/11/2020

التاريخ 2020/11/10 :
العالمة التجارية رقم 39246 :
في الصنف 3 :

Trademark No.:39246
Class: 3
Applicant Name: Abu Shamsia General Trading and
Marketing Company

بإسم  :شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق العادية العامة

Applicant Address :Beithlehem - Palestine

العنوان  :بيت لحم  -فلسطين

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل فــي غســل وكــي
المالبــس ،مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي وكشــط ،صابــون ،عطــور
وزيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميــل ،غســول لوشــن للشــعر ،منظفــات
أســنان.

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

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية حرف  Xبمعزل عن العالمة

) ( 257

التاريخ 2020/11/10 :

Date :10/11/2020
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Trademark No.:39248

العالمة التجارية رقم 39248 :
في الصنف 3 :

Class: 3
Applicant Name: Abu Shamsia General Trading and
Marketing Company

بإسم  :شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق العادية العامة

Applicant Address :Beithlehem - Palestine

العنوان  :بيت لحم  -فلسطين

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل فــي غســل وكــي
المالبــس ،مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي وكشــط ،صابــون ،عطــور
وزيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميــل ،غســول لوشــن للشــعر ،منظفــات
أســنان.

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

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية  fullcareبمعزل عن العالمة

) ( 258

Date :10/11/2020

التاريخ 2020/11/10 :
العالمة التجارية رقم 39249 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:39249
Class: 5
Applicant Name: Novartis AG

بإسم  :نوفارتس ايه جي

Applicant Address :4002 Basel, Switzerland

العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

P.O. BOX 74,

Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Pharmaceutical preparations.

المستحضرات الصيدالنية.

) ( 259

Date :11/11/2020

التاريخ 2020/11/11 :
العالمة التجارية رقم 39252 :
في الصنف 21 :
بإسم  :اياد حلمي لطفي قبها

Trademark No.:39252
Class: 21
Applicant Name: eyad helme lutfe kabaha
Applicant Address :EAST BARTA`A

العنوان  :برطعة-الشرقية
عنوان التبليغ  :جنين-عمارة العدل-الطابق الخامس

JENIN-JUSTICE

Applicant for Correspondence:
BUILDING
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معزولــة
المنزلي،اوعيــة
لالســتخدام
زبديات،اواني،ســال
حراريــا للمشــروبات،صناديق نفايات،الــواح كيل،قــرب او
دالء،مكانس،دالء(ســطول)،صحون زبدة،اغطيــة لصحــون الزبدة،صواني،ناشــر
مالبي(للتجفيف)،مالقــط غســيل،اباريق ترويــق قهــوة غيــر كهرائية،طفــم
قهــوة(،ادوات مائدة)،غاليــات قهــوة غيــر كهربائية،اكيــاس تزيــن
للحلــوى ،اطقــم اوعيــة طهو،اوعيــة طهو،اســياخ شــوي،اواني طهــو غيــر
كهربائية،صحون(اطباق)،صحــون للزبدة،قواريــر شــرب للمســافرين،كؤوس
شرب،مناشــر تجفيــف غســيل،زجاج مطلــي بالمينا،اوعيــة زهور،اكــواب
فواكه،عصــارات فواكــه غيــر كهربائية،مقالي،اوعيــة زجاجية،اقداح،اكيــاس
ثابتــة درجــة الحرارة،ســكاكين المائدة،علــب طعام،اطقــم مشــروباي،قوالب
فسيفســاء ليســت للبناء،قواريــر للزيت،صحــون خضــراوات ،مصافــي
لالغــراض المنزلية،فــاردات للمالبس،ســكريات،اطباق مائــدة تســتخدم لمــرة
واحــدة،ادوات مائــدة

Basins(bowls)Basins
receptacles/bins-boot/jacks/
boards(ironing)/bottles/brooms/buckets/butter dishes/
better dish covers/cabarets/cloths raks`for dring/clothsbags/cloths-bins/cookie jars/cooking/post/dishes/dishes(butter)/drinking glasses/dustbins

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية كلمة  top ,homeبمعزل عن العالمة

) ( 260

التاريخ 2020/11/11 :
العالمة التجارية رقم 39253 :
في الصنف 25 :
بإسم  :شركة مس النجوان لألزياء
العنوان  :القدس الرام الشارع الرئيسي ضاحية األقباط

Date :11/11/2020
Trademark No.:39253
Class: 25
Applicant Name: Miss Al Najwan Fashion Company
Applicant Address :Jerusalem Al-Ram, the main street,
the Coptic suburb

عنــوان التبليــغ  :المحاميــة ناديــة الزغــل القــدس الــرام عمــارة Applicant for Correspondence: Attorney Nadia Al-
Zaghal, Al-Quds Al-Ram, Zaghloul Building, Jawwal
زغلــول جــوال 0599877669
0599877669

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وشــاحات  ،شــياالت للمالبــس  ،عبــاءات  ،مالبــس  ،مالبــس للرياضــة البدنيــة،
مالبــس مــن جلــد مقلــد  ،مالبــس جلديــة  ،معاطــف  ،معاطــف خفيفــة ،
ســراويل داخليــة  ،اثــواب  ،عبــاءات  ،مالبــس مــن الفــرو ،قفــازات مالبــس،
برنــس ،جاكيتــات ،جاكيتــات مــن الصــوف ،اثــواب مــن الصــوف ،جرزايــة ،
مالبــس كتانيــة ،طرحــات  ،بيجامــات  ،جالبيــب  ،مالبــس نســائية داخليــة
 ،اغطيــة وجــه

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية كلمة miss

Goods/Services:
]Boas [necklets] , Braces for clothing [suspenders
, Chasubles , Clothing , Clothing for gymnastics ,
Clothing of imitations of leather , Clothing of leather
, Coats , Coats (Top) , Drawers [clothing] , Dresses
], Dressing gowns , Furs [clothing] , Gloves [clothing
), Hoods [clothing] , Jackets [clothing] , ] clothing
[Stuff (J , Jerseys dresses , Jumpers [pullovers] , Linen
(Body) [garments] , Mantillas , Pyjamas , Smocks ,
Teddies [undergarments] , Wimples
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) ( 261

Date :11/11/2020

التاريخ 2020/11/11 :
العالمة التجارية رقم 39256 :
في الصنف 1 :

Trademark No.:39256
Class: 1
Applicant Name: Formula One Licensing B.V.

بإسم  :فورموال ون اليسينسينغ بي.في.
العنوان  :بيورسبلين  3011 ،37ايه ايه ،روتييردام ،هولندا

AA,

3011

37,

Applicant Address :Beursplein
Rotterdam,
The
Netherlands

Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــواد كيميائيــة لالســتخدام فــي الصناعة والعلــوم والتصويــر الفوتوغرافي
وكذلــك فــي الزراعــة والبســتنه والحراجــة؛ راتنجــات اصطناعيــة غيــر
معالجــة وبالســتيك غيــر معالــج؛ مركبــات مكافحــة الحرائــق ومنــع الحرائــق؛
مســتحضرات ســقي ولحــام المعــادن؛ مــواد للدباغــة؛ مــواد الصقــة
لالســتعمال فــي الصناعــة؛ المعاجيــن وغيرهــا مــن معجــون الحشــو؛
الســماد الطبيعــي واألســمدة والمخصبــات؛ المســتحضرات البيولوجيــة
لالســتخدام فــي الصناعــة والعلــوم؛ االســترات؛ ســوائل منــع التجمــد؛
زيــوت المكابــح؛ المضافــات الكيميائيــة لمعالجــة الوقــود؛ المــواد الكيماوية
المضافــة للوقــود؛ المــواد الكيميائيــة المضافــة للمزلقــات؛ المضافــات
الكيماويــة للوقــود؛ المضافــات الكيماويــة؛ مســتحضرات كيميائيــة
للتخلــص مــن منتجــات الوقــود؛ منتجــات كيميائيــة لالمتصــاص؛
المنتجــات الكيماويــة مــن البتــرول والبولــي اوليفيــن والبولــي بروبليــن
والبولــي ايثيليــن؛ مذيبــات كيميائيــة؛ المــواد الكيميائيــة المســتخدمة
فــي عمليــات التنقيــب عــن النفــط؛ الكيماويــات المســتخدمة فــي صناعــة
تكريــر النفــط؛ منتجــات كيماويــة لمعالجــة وتنقيــة الغــازات وتطهيرهــا
مــن التلــوث؛ ســوائل المبــردات؛ مطهــرات للوقــود؛ مانعــات تكــون الجليــد؛
المنظفــات المضافــة للوقــود؛ مــواد إزالــة الشــحوم؛ منظفــات الوقــود؛
منظفــات لالســتخدام الصناعــي؛ مشــتتات المنتجــات البتروليــة؛ إيثيــل
األســيتات؛ مكيفــات الوقــود التــي أساســها األحمــاض الدهنيــة؛ تركيبــات
إطفــاء الحريــق؛ التركيبــات الموفــرة للوقــود؛ مضافــات كيميائيــة لمنظــف
حقــن الوقــود ؛ مســتحضرات االقتصــاد فــي اســتهالك الوقــود؛ الســوائل
الهيدروليكيــة؛ والهيدروكربونــات؛ نفثاليــن؛ المضافــات الكيميائيــة
المعــززة لوقــود األوكتــان؛ االولفينــات (مــواد كيميائيــة)؛ البولــي اثيليــن؛
مذيبــات لالســتخدام فــي الصناعــة؛ مســتحضرات ســقي ولحــام المعــادن؛
ســوائل نقــل الحركــة؛ زيــوت ناقــات الحركــة؛ الراتنجــات الصناعيــة
غيــر المعالجــة؛ أفــام فوتوغرافيــة [غيــر مكشــوفة]؛ ورق فوتوغرافــي؛
كيماويــات لالســتخدام فــي التصويــر الفوتوغرافــي؛ المســتحضرات
والمــواد الكيماويــة لألفــام والتصويــر الفوتوغرافــي والطباعــة؛ التركيبــات
الكيميائيــة والعضويــة الســتخدامها فــي تصنيــع األغذيــة والمشــروبات

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية رقم ()1

Goods/Services:
Chemicals for use in industry, science and photogra;phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire
extinguishing and fire prevention compositions; tempering and soldering preparations; substances for tanning; adhesives for use in industry; putties and other
paste fillers; compost, manures, fertilizers; biological
preparations for use in industry and science; acetate
esters; antifreeze; brake fluids; chemical additives for
fuel treatment; chemical additives for fuel; chemical
additives for lubricants; chemical additives for propellants; chemical additives; chemical preparations for the
disposal of fuel products; chemical products for absorbing; chemical products from petroleum, polyolefins,
;polypropylene, and polyethylene; chemical solvents
chemicals for use in oil drilling processes; chemicals
for use in oil refining industry; chemicals products for
the treatment, purification and decontamination of gas;es; coolant fluids; decontaminants for fuels; de-icers
detergent additives for fuels; degreasing agents; detergents for fuels; detergents for industrial use; dispersants
of petroleum products; ethyl acetate; fatty acid-based
;fuel conditioners; fire-extinguishing compositions
fuel economising compositions; fuel injection cleaner
chemical additive; fuel saving preparations; hydraulic
fluids; hydrocarbons; naphthalene; octane booster fuel
chemical additive; olefins; polyethylene; solvents for
;industrial use; tempering and soldering preparations
transmission fluids; transmission oil; unprocessed synthetic resins; photographic films [unexposed]; photographic paper; chemicals for use in photography; chemical preparations and materials for film, photography,
and printing; chemical and organic compositions for
use in the manufacture of food and beverages
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Date :11/11/2020

التاريخ 2020/11/11 :
العالمة التجارية رقم 39257 :
في الصنف 4 :

Trademark No.:39257
Class: 4
Applicant Name: Formula One Licensing B.V.

بإسم  :فورموال ون اليسينسينغ بي.في.
AA,

العنوان  :بيورسبلين  3011 ،37ايه ايه ،روتييردام ،هولندا

3011

37,

Applicant Address :Beursplein
Rotterdam,
The
Netherlands

Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيــوت الصناعيــة؛ الشــحوم الصناعيــة؛ الشــمع الصناعــي؛ المزلقــات؛
مركبــات المتصــاص الغبــار ومركبــات الترطيــب والتثبيــت؛ الوقــود؛ مــواد
إضــاءة؛ الشــموع؛ الفتائــل؛ وقــود الديــزل؛ الوقــود الغــازي؛ وقــود المحــركات؛
وقــود انــارة؛ مــواد بتروليــة لإلنــارة (االضائــة)؛ الوقــود الحيــوي؛ ديــزل حيــوي؛
بنزيــن؛ الغازوليــن؛ النفــط؛ البتــرول؛ هــام البتــرول ألغــراض صناعيــة؛
الغــازات البتروليــة الســائلة؛ الغــازات البتروليــة؛ الغــازات الســائلة؛ الغــازات
الطبيعيــة؛ غــازات الوقــود؛ الزيــوت؛ زيــوت وقــود؛ زيــوت التشــحيم؛ زيــوت
محــركات؛ وقــود الديــزل؛ زيــوت خــام؛ زيــوت تــروس نقــل الحركــة؛ مضافــات
غيــر كيميائيــة لوقــود المحــركات؛ مضافــات غيــر كيميائيــة للوقــود؛
المضافــات غيــر الكيماويــة للمزلقــات؛ مضافــات غيــر كيميائيــة للشــحوم؛
مضافــات غيــر كيميائيــة للزيــوت؛ مضافــات غيــر كيميائيــة للمبــردات؛
الطاقــة الكهربائيــة مــن المصــادر المتجــددة؛ الطاقــة الكهربائيــة مــن
مصــادر غيــر متجــددة؛ شــمع البارافيــن؛ المكربنــات؛ ســوائل القطــع؛ شــحوم
التزليــق؛ الشــحوم؛ ســوائل التزليــق؛ الوقــود الصلــب؛ المحــركات؛ القوالــب؛
مشــعالت النــار؛ المــواد الملتهبــة؛ الفحــم؛ الفحــم؛ الخشــب لالســتخدام
كوقــود

Industrial oils; industrial greases; industrial wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compo;sitions; fuels; illuminants; candles; wicks; diesel fuels
gas fuels; motor fuels; lighting fuels; hydrocarbon fuels; biofuels; biodiesels; benzine; gasoline; petrol; petroleum; petroleum jelly for industrial purposes; liquid
petroleum gases; petroleum gases; liquid gases; natural
gases; fuel gases; oils; fuel oils; lubricating oils; engine
oils; diesel oils; crude oils; gear oils; non-chemical additives for motor fuels; non-chemical additives for fuels; non-chemical additives for lubricants; non-chemical additives for greases; non-chemical additives for
oils; non-chemical additives for coolants; electrical
energy from renewable sources; electrical energy from
non-renewable sources; paraffin wax; carburants; cutting fluids; lubricating greases; greases; lubricating
fluids; solid propellants; motor spirits; briquettes; fire
lighters; kindling; charcoal; coal; wood for use as fuel.

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية رقم ()1

) ( 263

Date :11/11/2020

التاريخ 2020/11/11 :
العالمة التجارية رقم 39258 :
في الصنف 1 :

Trademark No.:39258
Class: 1
Applicant Name: Formula One Licensing B.V.

بإسم  :فورموال ون اليسينسينغ بي.في.
العنوان  :بيورسبلين  3011 ،37ايه ايه ،روتييردام ،هولندا

AA,

3011

37,

Applicant Address :Beursplein
Rotterdam,
The
Netherlands
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2021/1/21

Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــواد كيميائيــة لالســتخدام فــي الصناعة والعلــوم والتصويــر الفوتوغرافي
وكذلــك فــي الزراعــة والبســتنه والحراجــة؛ راتنجــات اصطناعيــة غيــر
معالجــة وبالســتيك غيــر معالــج؛ مركبــات مكافحــة الحرائــق ومنــع الحرائــق؛
مســتحضرات ســقي ولحــام المعــادن؛ مــواد للدباغــة؛ مــواد الصقــة
لالســتعمال فــي الصناعــة؛ المعاجيــن وغيرهــا مــن معجــون الحشــو؛
الســماد الطبيعــي واألســمدة والمخصبــات؛ المســتحضرات البيولوجيــة
لالســتخدام فــي الصناعــة والعلــوم؛ االســترات؛ ســوائل منــع التجمــد؛
زيــوت المكابــح؛ المضافــات الكيميائيــة لمعالجــة الوقــود؛ المــواد الكيماوية
المضافــة للوقــود؛ المــواد الكيميائيــة المضافــة للمزلقــات؛ المضافــات
الكيماويــة للوقــود؛ المضافــات الكيماويــة؛ مســتحضرات كيميائيــة
للتخلــص مــن منتجــات الوقــود؛ منتجــات كيميائيــة لالمتصــاص؛
المنتجــات الكيماويــة مــن البتــرول والبولــي اوليفيــن والبولــي بروبليــن
والبولــي ايثيليــن؛ مذيبــات كيميائيــة؛ المــواد الكيميائيــة المســتخدمة
فــي عمليــات التنقيــب عــن النفــط؛ الكيماويــات المســتخدمة فــي صناعــة
تكريــر النفــط؛ منتجــات كيماويــة لمعالجــة وتنقيــة الغــازات وتطهيرهــا
مــن التلــوث؛ ســوائل المبــردات؛ مطهــرات للوقــود؛ مانعــات تكــون الجليــد؛
المنظفــات المضافــة للوقــود؛ مــواد إزالــة الشــحوم؛ منظفــات الوقــود؛
منظفــات لالســتخدام الصناعــي؛ مشــتتات المنتجــات البتروليــة؛ إيثيــل
األســيتات؛ مكيفــات الوقــود التــي أساســها األحمــاض الدهنيــة؛ تركيبــات
إطفــاء الحريــق؛ التركيبــات الموفــرة للوقــود؛ مضافــات كيميائيــة لمنظــف
حقــن الوقــود ؛ مســتحضرات االقتصــاد فــي اســتهالك الوقــود؛ الســوائل
الهيدروليكيــة؛ والهيدروكربونــات؛ نفثاليــن؛ المضافــات الكيميائيــة
المعــززة لوقــود األوكتــان؛ االولفينــات (مــواد كيميائيــة)؛ البولــي اثيليــن؛
مذيبــات لالســتخدام فــي الصناعــة؛ مســتحضرات ســقي ولحــام المعــادن؛
ســوائل نقــل الحركــة؛ زيــوت ناقــات الحركــة؛ الراتنجــات الصناعيــة
غيــر المعالجــة؛ أفــام فوتوغرافيــة [غيــر مكشــوفة]؛ ورق فوتوغرافــي؛
كيماويــات لالســتخدام فــي التصويــر الفوتوغرافــي؛ المســتحضرات
والمــواد الكيماويــة لألفــام والتصويــر الفوتوغرافــي والطباعــة؛ التركيبــات
الكيميائيــة والعضويــة الســتخدامها فــي تصنيــع األغذيــة والمشــروبات

Chemicals for use in industry, science and photogra;phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire
extinguishing and fire prevention compositions; tempering and soldering preparations; substances for tanning; adhesives for use in industry; putties and other
paste fillers; compost, manures, fertilizers; biological
preparations for use in industry and science; acetate
esters; antifreeze; brake fluids; chemical additives for
fuel treatment; chemical additives for fuel; chemical
additives for lubricants; chemical additives for propellants; chemical additives; chemical preparations for the
disposal of fuel products; chemical products for absorbing; chemical products from petroleum, polyolefins,
;polypropylene, and polyethylene; chemical solvents
chemicals for use in oil drilling processes; chemicals
for use in oil refining industry; chemicals products for
the treatment, purification and decontamination of gas;es; coolant fluids; decontaminants for fuels; de-icers
detergent additives for fuels; degreasing agents; detergents for fuels; detergents for industrial use; dispersants
of petroleum products; ethyl acetate; fatty acid-based
;fuel conditioners; fire-extinguishing compositions
fuel economising compositions; fuel injection cleaner
chemical additive; fuel saving preparations; hydraulic
fluids; hydrocarbons; naphthalene; octane booster fuel
chemical additive; olefins; polyethylene; solvents for
;industrial use; tempering and soldering preparations
transmission fluids; transmission oil; unprocessed synthetic resins; photographic films [unexposed]; photographic paper; chemicals for use in photography; chemical preparations and materials for film, photography,
and printing; chemical and organic compositions for
use in the manufacture of food and beverages

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية رقم ()1

) ( 264

Date :11/11/2020

التاريخ 2020/11/11 :
العالمة التجارية رقم 39259 :
في الصنف 4 :

Trademark No.:39259
Class: 4
Applicant Name: Formula One Licensing B.V.

بإسم  :فورموال ون اليسينسينغ بي.في.
العنوان  :بيورسبلين  3011 ،37ايه ايه ،روتييردام ،هولندا

AA,

3011

37,

Applicant Address :Beursplein
Rotterdam,
The
Netherlands
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2021/1/21

Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيــوت الصناعيــة؛ الشــحوم الصناعيــة؛ الشــمع الصناعــي؛ المزلقــات؛
مركبــات المتصــاص الغبــار ومركبــات الترطيــب والتثبيــت؛ الوقــود؛ مــواد
إضــاءة؛ الشــموع؛ الفتائــل؛ وقــود الديــزل؛ الوقــود الغــازي؛ وقــود المحــركات؛
وقــود انــارة؛ مــواد بتروليــة لإلنــارة (االضائــة)؛ الوقــود الحيــوي؛ ديــزل حيــوي؛
بنزيــن؛ الغازوليــن؛ النفــط؛ البتــرول؛ هــام البتــرول ألغــراض صناعيــة؛
الغــازات البتروليــة الســائلة؛ الغــازات البتروليــة؛ الغــازات الســائلة؛ الغــازات
الطبيعيــة؛ غــازات الوقــود؛ الزيــوت؛ زيــوت وقــود؛ زيــوت التشــحيم؛ زيــوت
محــركات؛ وقــود الديــزل؛ زيــوت خــام؛ زيــوت تــروس نقــل الحركــة؛ مضافــات
غيــر كيميائيــة لوقــود المحــركات؛ مضافــات غيــر كيميائيــة للوقــود؛
المضافــات غيــر الكيماويــة للمزلقــات؛ مضافــات غيــر كيميائيــة للشــحوم؛
مضافــات غيــر كيميائيــة للزيــوت؛ مضافــات غيــر كيميائيــة للمبــردات؛
الطاقــة الكهربائيــة مــن المصــادر المتجــددة؛ الطاقــة الكهربائيــة مــن
مصــادر غيــر متجــددة؛ شــمع البارافيــن؛ المكربنــات؛ ســوائل القطــع؛ شــحوم
التزليــق؛ الشــحوم؛ ســوائل التزليــق؛ الوقــود الصلــب؛ المحــركات؛ القوالــب؛
مشــعالت النــار؛ المــواد الملتهبــة؛ الفحــم؛ الفحــم؛ الخشــب لالســتخدام
كوقــود

Industrial oils; industrial greases; industrial wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compo;sitions; fuels; illuminants; candles; wicks; diesel fuels
gas fuels; motor fuels; lighting fuels; hydrocarbon fuels; biofuels; biodiesels; benzine; gasoline; petrol; petroleum; petroleum jelly for industrial purposes; liquid
petroleum gases; petroleum gases; liquid gases; natural
gases; fuel gases; oils; fuel oils; lubricating oils; engine
oils; diesel oils; crude oils; gear oils; non-chemical additives for motor fuels; non-chemical additives for fuels; non-chemical additives for lubricants; non-chemical additives for greases; non-chemical additives for
oils; non-chemical additives for coolants; electrical
energy from renewable sources; electrical energy from
non-renewable sources; paraffin wax; carburants; cutting fluids; lubricating greases; greases; lubricating
fluids; solid propellants; motor spirits; briquettes; fire
lighters; kindling; charcoal; coal; wood for use as fuel.

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية رقم ()1

) ( 265

Date :11/11/2020

التاريخ 2020/11/11 :
العالمة التجارية رقم 39260 :
في الصنف 1 :

Trademark No.:39260
Class: 1
Applicant Name: Formula One Licensing B.V.

بإسم  :فورموال ون اليسينسينغ بي.في.
العنوان  :بيورسبلين  3011 ،37ايه ايه ،روتييردام ،هولندا

AA,

3011

37,

Applicant Address :Beursplein
Rotterdam,
The
Netherlands

Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــواد كيميائيــة لالســتخدام فــي الصناعة والعلــوم والتصويــر الفوتوغرافي
وكذلــك فــي الزراعــة والبســتنه والحراجــة؛ راتنجــات اصطناعيــة غيــر
معالجــة وبالســتيك غيــر معالــج؛ مركبــات مكافحــة الحرائــق ومنــع الحرائــق؛
مســتحضرات ســقي ولحــام المعــادن؛ مــواد للدباغــة؛ مــواد الصقــة
لالســتعمال فــي الصناعــة؛ المعاجيــن وغيرهــا مــن معجون الحشــو؛ الســماد
الطبيعــي واألســمدة والمخصبــات؛ المســتحضرات البيولوجيــة لالســتخدام
فــي الصناعــة والعلــوم؛ االســترات؛ ســوائل منــع التجمــد؛ زيــوت المكابــح؛
المضافــات الكيميائيــة لمعالجــة الوقــود؛ المــواد الكيماويــة المضافــة
للوقــود؛ المــواد الكيميائيــة المضافــة للمزلقــات؛ المضافــات الكيماويــة
للوقــود؛ المضافــات الكيماويــة؛

Goods/Services:
Chemicals for use in industry, science and photogra;phy, as well as in agriculture, horticulture and forestry
unprocessed artificial resins, unprocessed plastics; fire
extinguishing and fire prevention compositions; tempering and soldering preparations; substances for tanning; adhesives for use in industry; putties and other
paste fillers; compost, manures, fertilizers; biological
preparations for use in industry and science; acetate esters; antifreeze; brake fluids; chemical additives for fuel
;treatment; chemical additives for fuel
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مســتحضرات كيميائيــة للتخلــص مــن منتجــات الوقــود؛ منتجــات
كيميائيــة لالمتصــاص؛ المنتجــات الكيماويــة مــن البتــرول والبولــي
اوليفيــن والبولــي بروبليــن والبولــي ايثيليــن؛ مذيبــات كيميائيــة؛ المــواد
الكيميائيــة المســتخدمة فــي عمليــات التنقيــب عــن النفــط؛ الكيماويــات
المســتخدمة فــي صناعــة تكريــر النفــط؛ منتجــات كيماويــة لمعالجــة
وتنقيــة الغــازات وتطهيرهــا مــن التلــوث؛ ســوائل المبــردات؛ مطهــرات
للوقــود؛ مانعــات تكــون الجليــد؛ المنظفــات المضافــة للوقــود؛ مــواد إزالــة
الشــحوم؛ منظفــات الوقــود؛ منظفــات لالســتخدام الصناعــي؛ مشــتتات
المنتجــات البتروليــة؛ إيثيــل األســيتات؛ مكيفــات الوقــود التــي أساســها
األحمــاض الدهنيــة؛ تركيبــات إطفــاء الحريــق؛ التركيبــات الموفــرة للوقــود؛
مضافــات كيميائيــة لمنظــف حقــن الوقــود ؛ مســتحضرات االقتصــاد
فــي اســتهالك الوقــود؛ الســوائل الهيدروليكيــة؛ والهيدروكربونــات؛
نفثاليــن؛ المضافــات الكيميائيــة المعــززة لوقــود األوكتــان؛ االولفينــات
(مــواد كيميائيــة)؛ البولــي اثيليــن؛ مذيبــات لالســتخدام فــي الصناعــة؛
مســتحضرات ســقي ولحــام المعــادن؛ ســوائل نقــل الحركــة؛ زيــوت
ناقــات الحركــة؛ الراتنجــات الصناعيــة غيــر المعالجــة؛ أفــام فوتوغرافيــة
[غيــر مكشــوفة]؛ ورق فوتوغرافــي؛ كيماويــات لالســتخدام فــي التصويــر
الفوتوغرافــي؛ المســتحضرات والمــواد الكيماويــة لألفــام والتصويــر
الفوتوغرافــي والطباعــة؛ التركيبــات الكيميائيــة والعضويــة الســتخدامها
فــي تصنيــع األغذيــة والمشــروبات

2021/1/21

chemical additives for lubricants; chemical additives
for propellants; chemical additives; chemical preparations for the disposal of fuel products; chemical products for absorbing; chemical products from petroleum,
polyolefins, polypropylene, and polyethylene; chemical
;solvents; chemicals for use in oil drilling processes
chemicals for use in oil refining industry; chemicals
products for the treatment, purification and decontamination of gases; coolant fluids; decontaminants for fuels; de-icers; detergent additives for fuels; degreasing
agents; detergents for fuels; detergents for industrial
;use; dispersants of petroleum products; ethyl acetate
fatty acid-based fuel conditioners; fire-extinguishing
compositions; fuel economising compositions; fuel
injection cleaner chemical additive; fuel saving prepa;rations; hydraulic fluids; hydrocarbons; naphthalene
octane booster fuel chemical additive; olefins; polyethylene; solvents for industrial use; tempering and soldering preparations; transmission fluids; transmission
oil; unprocessed synthetic resins; photographic films
[unexposed]; photographic paper; chemicals for use in
photography; chemical preparations and materials for
film, photography, and printing; chemical and organic
compositions for use in the manufacture of food and
beverages

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية رقم ()1

) ( 266
Date :11/11/2020

التاريخ 2020/11/11 :
العالمة التجارية رقم 39261 :
في الصنف 4 :

Trademark No.:39261
Class: 4
Applicant Name: Formula One Licensing B.V.

بإسم  :فورموال ون اليسينسينغ بي.في.
العنوان  :بيورسبلين  3011 ،37ايه ايه ،روتييردام ،هولندا

AA,

3011

37,

Applicant Address :Beursplein
Rotterdam,
The
Netherlands

Applicant for Correspondence:
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طSaba & Co.IP, ،2
Ramallah, El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472,
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760
Tel 2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزيــوت الصناعيــة؛ الشــحوم الصناعيــة؛ الشــمع الصناعــي؛ المزلقــات؛
مركبــات المتصــاص الغبــار ومركبــات الترطيــب والتثبيــت؛ الوقــود؛ مــواد
إضــاءة؛ الشــموع؛ الفتائــل؛ وقــود الديــزل؛ الوقــود الغــازي؛ وقــود المحــركات؛
وقــود انــارة؛ مــواد بتروليــة لإلنــارة (االضائــة)؛ الوقــود الحيــوي؛ ديــزل حيــوي؛
بنزيــن؛ الغازوليــن؛ النفــط؛ البتــرول؛ هــام البتــرول ألغــراض صناعيــة؛
الغــازات البتروليــة الســائلة؛ الغــازات البتروليــة؛ الغــازات الســائلة؛ الغــازات
الطبيعيــة؛ غــازات الوقــود؛ الزيــوت؛ زيــوت وقــود؛ زيــوت التشــحيم؛ زيــوت
محــركات؛ وقــود الديــزل؛ زيــوت خــام؛ زيــوت تــروس نقــل الحركــة؛

Goods/Services:
Industrial oils; industrial greases; industrial wax; lubricants; dust absorbing, wetting and binding compo;sitions; fuels; illuminants; candles; wicks; diesel fuels
gas fuels; motor fuels; lighting fuels; hydrocarbon fuels; biofuels; biodiesels; benzine; gasoline; petrol; petroleum; petroleum jelly for industrial purposes; liquid
petroleum gases; petroleum gases; liquid gases; natural
gases; fuel gases; oils; fuel oils; lubricating oils; engine
;oils; diesel oils; crude oils; gear oils
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مضافــات غيــر كيميائيــة لوقــود المحــركات؛ مضافــات غيــر كيميائيــة
للوقــود؛ المضافــات غيــر الكيماويــة للمزلقــات؛ مضافــات غيــر كيميائيــة
للشــحوم؛ مضافــات غيــر كيميائيــة للزيــوت؛ مضافــات غيــر كيميائيــة
للمبــردات؛ الطاقــة الكهربائيــة مــن المصــادر المتجــددة؛ الطاقــة
الكهربائيــة مــن مصــادر غيــر متجــددة؛ شــمع البارافيــن؛ المكربنــات؛
ســوائل القطــع؛ شــحوم التزليــق؛ الشــحوم؛ ســوائل التزليــق؛ الوقــود
الصلــب؛ المحــركات؛ القوالــب؛ مشــعالت النــار؛ المــواد الملتهبــة؛ الفحــم؛
الفحــم؛ الخشــب لالســتخدام كوقــود

non-chemical additives for motor fuels; non-chemical
;additives for fuels; non-chemical additives for lubricants
non-chemical additives for greases; non-chemical additives for oils; non-chemical additives for coolants; electrical energy from renewable sources; electrical energy
;from non-renewable sources; paraffin wax; carburants
cutting fluids; lubricating greases; greases; lubricating
fluids; solid propellants; motor spirits; briquettes; fire
lighters; kindling; charcoal; coal; wood for use as fuel.

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية رقم ()1

) ( 267
Date :12/11/2020

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39267 :
في الصنف 6 :

Trademark No.:39267
Class: 6
Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

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

AMITY

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

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســامير؛ تجهيــزات معدنيــة لألثــاث؛ أجــراس ابــواب معدنيــة غيــر
كهربائيــة؛ أقفــال معدنيــة غيــر كهربائيــة؛ مفاتيــح معدنيــة؛ خزائــن
حفــظ الوثائــق واألشــياء الثمينــة [خزائــن متينــة]؛ علــب معدنيــةلــأدوات،
فارغــة؛ ســبائك مــن معــادن غيــر نفيســة؛ مشــابك معدنيــة للكبــات
والمواســير؛ صمامــات معدنيــة ،بخــاف أجــزاء اآلالت؛ صنابيــر معدنيــة؛
مــواد بنــاء معدنيــة؛ درجــات معدنيــة للســالم؛اســاك فوالذيــة؛ كالبــات
[خــردوات معدنيــة]؛ براغــي معدنيــة؛ خــردوات معدنيــة صغيــرة؛ اســاك
معدنيــة للحــام؛ أشــغال فنيــة مــن معــادن غيــر نفيســة

nails; fittings of metal for furniture; non-electric door
bells of metal; locks of metal, other than electric; keys
of metal; safes [strong boxes]; tool chests of metal,
empty; alloys of common metal; clips of metal for
cables and p ipes; valves of metal, other than parts of
machines; nozzles of metal; building materials of metal; steps [ladders] of metal; steel wire; hooks [metal
;hardware]; screws of metal; small hardware of metal
soldering wire o f metal; works of art of common metal

) ( 268
Date :12/11/2020

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39268 :
في الصنف 7 :

Trademark No.:39268
Class: 7
Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

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

AMITY

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

Applicant Address :NO. 200 ZHONGSHAN 2 ROAD,
YUZHONG DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA
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عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االت زراعيــة؛ مجــزات عشــب [آالت]؛ مضخــات تهوية ألحــواض تربية األحياء
المائيــة؛ االت كهربائيــة لجز الشــعر؛ مناشــير [آالت]؛ آالت إلكتروميكانيكية
لتحضيــر األغذيــة؛ فرامــات لحــم[آالت]؛ آالت تقطيــع الخبــز؛ آالت عجــن؛
آالت جــرش؛ آالت خلــط؛ آالت تصنيــع الطحيــن؛ مســتخلصات عصائــر
كهربائيــة؛ آالت تغليــف للطعــام؛ آالت كهروميكانيكيــة لتحضيــر الطعــام؛
آالت نقــش؛ آالت المطبــخ الكهربائيــة؛ غســاالت [لغســل المالبــس]؛ آالت
التنظيــف الجــاف؛ مداحــل للطــرق؛ رافعــات نقالــة [آالت]؛ رافعــات [أجهــزة
رفــع]؛ إنســان آلــي صناعــي؛ رؤوس حفــر[أجــزاء آالت]؛ مقصــات كهربائيــة؛
عــدد تحمــل باليــد بخــاف التــي تــدار يدويــا؛ مثاقــب كهربائيــة تحمــل
باليــد؛ عــدد يدويــة تــدار بالهــواء المضغــوط باألخــص آالت الجــرش التــي
تــدار بالهــواء المضغــوطوآالت الصقــل التــي تــدار بالهــواء المضغــوط
وادوات صنفــرة بأحزمــة كاشــطة تــدار بالهــواء المضغــوط ومفاتيــح ربــط
تــدار بالهــواء المضغــوط ومفــكات تــدار بالهــواء المضغــوط ومبرشــمات
تــدار بالهــواءالمضغــوط؛ مسدســات مســامير تــدار بالهــواء المضغــوط؛
مطاحــن زوايــا؛ آالت رش الدهــان؛ مسدســات لــرش الدهــان؛ محــركات
بخــاف المســتخدمة فــي المركبــات البريــة؛ مولــدات كهربائيــة؛ مضخــات
[أجــزاء آالت او مكائــن او محــركات]؛ صمامــات [أجــزاء آالت]؛ آليــات دفــع
بخــاف المســتخدمة للمركبــات البريــة؛ أقفــال كهربائيــة لألبــواب؛ مفاتيــح
كهربائيــة لألبــواب؛ مفاتيــح كهربائيــة للنوافـذ؛أقفــال كهربائيــة للنوافـذ؛
أجهــزة وآالت كهربائيــة للتنظيــف؛ غســاالت عاليــة الضغــط؛ مكانــس
كهربائيــة؛ مماســح بخــار؛ قطــع ملحقــة بالمكانــس الكهربائيــة لنشــر
العطــور والمطهــرات؛ أدوات تنظــف بإســتخدام البخــار؛ آالت وأجهــزة
كهربائيــة لغســل الســجاد بالشــامبو؛ فراشــي للمكانــس الكهربائيــة؛ آالت
كهربائيــة لتلميــع األحذيــة

agricultural machines; lawnmowers [machines]; aerat;ing pumps for aquaria; electric hair clipping machines
saws [machines]; electromechanical food preparation
;]machines; butter machines; meat choppers [machines
bread cutting machines; kneading machines; crush
;ing machines; mixing machines; flour mill machines
;electric juice extractors; packing machines for food
;electromechanical beverage preparation machines
engraving machines; electric kitchen machines; washing machines [laundry]; dry-cleaning machines; road
rollers; jacks [machines]; cranes [lifting and hoisting
apparatus]; industrial robots; drilling heads [parts of
machines]; electric scissors; hand-held tools, other than
hand-operated; hand-held electrical drill; pneumatic h and tools, namely pneumatic grinding machines,
pneumatic polishing machines, pneumatic sanders with
abrasive belts, pneumatic spanners, pneumatic screwdriver, pneumatic riveters; pneumatic nail guns; angle
;grinders; paint spraying machines; spray guns for paint
motors, other than for land vehicles; dynamos; pumps
[parts of machines, engines or motors]; valves [parts
of machines]; propulsion mechanisms, other than for
land vehicles; electric door closers; electric door open;ers; electric window openers; electric window closers
electric 
machines and apparatus for cleaning; high
pressure washers; vacuum cleaners; steam mops; vacuum cleaner attachments for disseminating perfumes
;and disinfectants; cleaning appliances utilizing steam
;electric machines and apparatus for carpet shampooing
brushes for vacuum cleaners; electric shoe polishers
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Date :12/11/2020

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39269 :
في الصنف 8 :

Trademark No.:39269
Class: 8
Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

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

AMITY

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

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:
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عــدد ســحج [ســنفرة] [عــدد يدويــة]؛ عــدد الحدائــق [تــدار باليــد]؛ أطقــم
العنايــة بأظافــر اليديــن؛ مقصــات شــعر اللحــى؛ أدوات يدويــة غيــر
كهربائيــة لتجعيــد الشــعر؛ أدوات نقــش [عــدد يدويــة]؛مقراضــات تقليــم؛
ســيوف للمبــارزة؛ أدوات للمائــدة [ســكاكين وشــوك ومالعــق]؛ عــدد يدويــة
تــدار باليــد

abrading instruments [hand instruments]; hand-operated garden tools; manicure sets; beard clippers; hand
;]implements for hair curling; graving tools [hand tools
secateurs; sabres; table cutlery [knives, forks and
spoons]; hand-operated hand tools

) ( 270

Date :12/11/2020

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39270 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:39270
Class: 9
Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

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

AMITY

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

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامــج كمبيوتــر [برمجيــات قابلــة للتنزيــل]؛ طابعــات تســتخدم مــع أجهــزة
الكمبيوتــر؛ ســاعات ذكيــة (معالجــة البيانــات)؛ نظــارات ذكيــة (معالجــة
البيانــات)؛ تطبيقــات برمجيــات قابلــة للتنزيــل للهواتــف المحمولــة؛
أجهــزة التعـ ّـرف علــى الوجــه؛ آالت تصويــر [فوتوغرافيــة وإلكتروســتاتية
وحراريــة]؛ أجهــزة وأدوات وزن؛ موازيــن حمامــات؛ مســاطر [أدوات قيــاس]؛
جهــاز توجيــه اإلنترنــت؛ أجهــزة االتصــالالداخلــي؛ هواتــف فيديــو؛ كبائــن
لمكبــرات الصــوت؛ أجهــزة كهربائيــة للمراقبــة بالفيديــو؛ تاكوغرافــات؛
أجهــزة تلفــاز؛ أجهــزة تحليــل الهــواء؛ أجهــزة وأدوات مســاحة؛ أجهــزة ليــزر
ليســت لغايــات طبيــة؛مســتويات [أدوات تحديــد الخطــوط االفقيــة]؛ أدوات
إختبــار الغــاز؛ ثيرمومتــرات (موازيــن حــرارة) ليســت لغايــات طبيــة؛ مــواد
مصــادر الرئيســية للتيــار الكهربائــي [أســاك وكبــات]؛ شاشــات فيديــو؛
أجهــزة تحكــم عــن بعــد؛ مآخــذ كهربائيــة؛ مفاتيــح كهربائيــة؛ مفاتيــح قطع
الــدارات الكهربائيــة؛ حساســات؛ أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث لالســتخدام
الشــخصي؛ أقنعــة واقيــة؛ قفــازات للوقايــة مــنالحــوادث؛ مالبــس للوقايــة
مــن الحــوادث واإلشــعاع والحريــق؛ أحذيــة للوقايــة مــن الحــوادث واإلشــعاع
والحريــق؛ أجهــزة كهربائيــة لمنــع الســرقة؛ أقفــال كهربائيــة؛ أقفــال أبــواب
بالبصمــة؛ أجــراس كهربائيــةلألبــواب؛ أجهــزة انــذار؛ أنظمــة التحكــم فــي
الوصــول الكهربائيــة لألبــواب المتشــابكة؛ بطاريــات كهربائيــة؛ شــواحن
بطاريــات؛ مــزودات الطاقــة المحمولــة باالخــص البطاريــات القابلــة للشــحن

Goods/Services:
computer programs [downloadable software]; printers
for use with computers; smart watches (data processing); smart eyeglasses (data processing); downloadable
software applications for mobile phones; face identification apparatus; photocopiers [photographic, electro;static, thermic]; weighing apparatus and instruments
bathroom scales; rulers [measuring instruments]; internet router; intercoms; video phones; 
cabinets for
;loudspeakers; electronic video surveillance apparatus
tachographs; television apparatus; air a nalysis apparatus; surveying apparatus and instruments; lasers, not for
medical purposes; levels [instruments for determining
the horizontal]; gas testing instruments; thermometers, not for medical purposes; materials for electricity
mains [wires, cables]; video screens; remote control apparatus; electric plugs; electric switches; circuit breakers; sensor; protection devices for personal use against
accidents; protective masks; gloves for protection
against accidents; clothing for protection against accidents, irradiation and fire; shoes for protection against
accidents, irradiation and fire; electric theft prevention
installations; electric locks; biometric fingerprint door
;locks; electric door bells; alarms; smoke detectors

electronic access control systems for interlocking
doors; e lectric batteries; battery chargers; mobile power
supplies, namely rechargeable batteries
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Date :12/11/2020

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39271 :
في الصنف 10 :

Trademark No.:39271
Class: 10
Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

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

AMITY

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

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة للعــاج الطبيعــي؛ أجهــزة تدليــك؛ أجهــزة قيــاس ضغــط الــدم
الشــرياني؛ موازيــن حــرارة لغايــات طبيــة؛ أجهــزة قيــاس الســكر؛ أجهــزة
مراقبــة دهــون الجســم؛ أجهــزة قيــاس الكوليســترول؛ مســاعداتعلــى
الســمع؛ مخــدات منومــة فــي حالــة األرق؛ ســدادات أذن [أجهــزة لحمايــة
األذن]

physiotherapy apparatus; massage apparatus; arterial blood pressure measuring apparatus; thermometers
;for medical purposes; glucometers; body fat monitors
cholesterol meters; hearing aids; soporific pillows for
insomnia; ear plugs [ear protection devices]

) ( 272

Date :12/11/2020

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39272 :
في الصنف 11 :

Trademark No.:39272
Class: 11
Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

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

AMITY

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

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مصابيــح كهربائيــة؛ أجهــزة ومنشــآت لإلضائــة؛ اضــواء للمركبــات؛
مصابيــح مبيــدة للجراثيــم لتنقيــة الهــواء؛ أجهــزة ومعــدات طهــو؛ أوانــي
طهــو كهربائيــة؛ محمصــات خبــز؛ مواقــد غازيــة؛ صوانــي شــوي[أجهــزة
طهــو]؛ مواقــد [أفــران] المطبــخ؛ أوتوكالفــات كهربائيــة للطهــو؛ ســخانات
كهربائيــة لرضاعــات االطفــال؛ غاليــات (أباريــق) كهربائيــة للقهــوة؛ مقالــي
عميقــة كهربائيــة؛ غاليــات كهربائيــة؛ أفــرانميكروويــف [أجهــزة طهــو]؛
أجهــزة كهربائيــة لصناعــة األلبــان؛ مباخــر كهربائيــة للطعــام؛ أجهــزة
تســخين وتبريــد لتوزيــع المشــروبات الســاخنة والبــاردة؛ مقالــي هوائيــة؛

Goods/Services:
;electric lamps; lighting apparatus and installations
;lights for vehicles; germicidal lamps for purifying air
cooking apparatus and installations; electric cooking
utensils; bread toasters; gas burners; griddles [cooking
appliances]; kitchen ranges [ovens]; electric autoclaves
for cooking; electric heaters for feeding bottles; electric
;coffee percolators; electric deep fryers; electric kettles
microwave ovens [cooking apparatus]; electric appli;ances for making yogurt; electric food steamers
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آالت كهربائيــة لصنــع حليــبالصويــا؛ كبســوالت قهــوة فارغــة لماكنــات
القهــوة الكهربائيــة؛ أدوات ومنشــآت تبريــد؛ أجهــزة ومنشــآت تبريــد؛
منشــآت تكييــف الهــواء؛ حجــرات تبريــد؛ آالت وأجهــزة لصنــع الثلــج؛
أجهــزة ومكنــاتتنقيــة الهــواء؛ مــراوح [لتكييــف الهــواء]؛ أجهــزة اعــادة
تســخين الهــواء؛ مجففــات هــواء؛ معقمــات هــواء؛ مكثفــات غــاز ،بخــاف
أجــزاء اآلالت؛ مبخــرات األقمشــة؛ أجهــزة ترطيــب؛ مجففــات شــعر؛مجففــات
شــعر كهربائيــة؛ أغطيــة شــفط للمطابــخ؛ أجهــزة تســخين كهربائيــة؛
حنفيــات؛ فوهــات مانعــة إلنتشــار مــاء الحنفيــات؛ نوافيــر؛ أجهــزة لســحب
الميــاه؛ مواســير [أجــزاء مــن تمديــدات صحيــة؛منشــآت ري آليــة؛ معــدات
للحمــام؛ أجهــزة وتمديــدات صحيــة؛ منشــآت تنقيــة المــاء؛ تمديــدات
ترشــيح الميــاه؛ أجهــزة مطهــرة؛ مشــعات كهربائيــة؛ مســخنات كهربائيــة
للمالبــس

heating and cooling apparatus for dispensing hot and
cold beverages; air fryers; electric soya milk making
machines; empty coffee capsules for electric coffee
machines; cooling appliances and installations; refrigerating appliances and installations; air-conditioning
installations; refrigerating cabinets; ice machines and
apparatus; air purifying apparatus and machines; fans
[air-conditioning]; air reheaters; air driers; air ster
;ilisers; gas condensers, other than parts of machines
fabric steamers; humidifiers; hair driers; electric hair
dryers; extractor hoods for kitchens; electric heating apparatus; taps; anti-splash tap nozzles; fountains; water
;]intake apparatus; pipes [parts of sanitary installations
;automatic watering installations; bath installations

sanitary apparatus and installations; water purification
installations; water filtering apparatus; disinfectant apparatus; electric radiators; electrically heated clothing

) ( 273

Date :12/11/2020

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39273 :
في الصنف 21 :

Trademark No.:39273
Class: 21
Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

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

AMITY

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

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أوعيــة لإلســتعمال المنزلــي او للمطبــخ؛ أوانــي مطبــخ؛ أوانــي طهــو غيــر
كهربائيــة؛ أدوات المينــا واألدوات البالســتيكية لألغــراض المنزليــة
باالخــص جفنــات ،أوعيــة ،أطبــاق ،غاليــات ،وأكــواب؛ أوانــيزجاجيــة ألغــراض
منزليــة باألخــص أكــواب ،أطبــاق ،غاليــات ،وأوعيــة؛ أوانــي الخــزف لألغــراض
المنزليــة باالخــص األحــواض ،واألوعيــة ،واألطبــاق ،والغاليــات ،وأدوات
المائــدة ،واألوعيــة،واألباريــق ،واألوانــي؛ ســيراميك لألغــراض المنزليــة؛
أوعيــة شــرب؛ أوانــي تواليــت؛ مرشــات؛ رفــوف تجفيــف الغســيل؛ دالء عصــر
المماســح؛ أوعيــة لــرش الميــاه؛ صناديــق نفايــات؛ فراشــي أســنان؛ فراشــي
أســنان كهربائيــة؛ أوعيــة معزولــة حراريــا لألطعمــة؛ مصائــد حشــرات؛
أدوات تنظيــف [يدويــة]؛ مماســح؛ ســلك جلــي للتنظيــف

Goods/Services:
containers for household or kitchen use; kitchen
utensils; non-electric cooking utensils; enamel ware
and plastic ware for household purposes, namely basins,bowls,plates,kettles,and cups; glassware for house;hold purposes, namely cups,plates,kettles,and jars
porcelain ware for household purposes, namely 
ba;sins,bowls,plates,kettles,tableware,jars,jugs,and pots
ceramics for household purposes; d rinking vessels; toilet utensils; sprinklers; drying racks for laundry; mop
;wringer buckets; watering cans; d ustbins; toothbrushes
electric toothbrushes; thermally insulated containers for
;food; insect traps; hand-operated cleaning instruments
mops; steel wool for cleaning
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Date :12/11/2020

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39274 :
في الصنف 35 :

Trademark No.:39274
Class: 35
Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

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

AMITY

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

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واالعــان؛ االعــان والدعايــة المباشــرة علــى شــبكات
الكمبيوتــر؛ المســاعدة فــي ادارة االعمــال؛ تنظيــم المعــارض لغايــات
تجاريــة او إعالنيــة؛ اإلدارة التجاريــة لترخيــص الســلعوالخدمــات الخاصــة
بآخريــن؛ خدمــات وكاالت االســتيراد والتصديــر؛ ترويــج المبيعــات
[لآلخريــن]؛ خدمــات الشــراء لآلخريــن [شــراء الســلع والخدمــات لألعمــال
األخــرى]؛ إستشــارات إدارة شــؤون الموظفيــن؛ خدمــات نقــل األعمــال؛
تنظيــم المعلومــات فــي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر؛ تأجيــر منصــات البيــع؛
التســويق؛ توفيــر ســوق عبــر اإلنترنــت للمشــترين والبائعيــن للســلع
والخدمــات

;advertising; online advertising on a computer network
business management assistance; organization of e xhibitions for commercial or advertising purposes; commercial administration of the licensing of the goods a nd
services of others; import-export agency services; sales
promotion for others; procurement services for o thers
;][purchasing goods and services for other businesses
personnel management consultancy; administrative
services for the relocation of businesses; systemization
of information into computer databases; r ental of sales
stands; marketing; provision of an online marketplace
for buyers and sellers of goods and services

) ( 275

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39275 :
في الصنف 9 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

Date :12/11/2020
Trademark No.:39275
Class: 9
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

محــوالت لشــحن الســجائر االلكترونيــة ؛ شــواحن للســجائر االلكترونيــة؛Adapters for charging electronic cigarettes; chargers 
علــب شــحن للســجائر االلكترونيــة؛ كوابــل SB
 Uللســجائر االلكترونيــة؛ electronic cigarettes; charging case for electronicfor
قوابــس الكترونيــة؛ محــوالت قوابــس
cables for electronic cigarettes; electriccigarettes; USB
plugs; plug adaptors
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) ( 276

Date :12/11/2020

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39276 :
في الصنف 11 :

Trademark No.:39276
Class: 11
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســخنات كهربائيــة؛ خيــوط تســخين ,كهربائيــة؛ اجهــزة توليــد البخــار؛ Electric heaters; heating filaments, electric; apparatus
محمصــات تبــغ؛ تركيبــات تبريــد للتبــغ
generating; tobacco roasters; cooling instalfor steamlations for tobacco

) ( 277

التاريخ 2020/11/12 :
العالمة التجارية رقم 39277 :
في الصنف 34 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

Date :12/11/2020
Trademark No.:39277
Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ بدائــل تبــغ؛ ســيجار؛ ســجائر
الكترونيــة؛ خراطيــش ســجائر الكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن لالســتخدام
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل ســائلة لالســتخدام فــي الســجائر
اإللكترونيــة؛ منكهــات بخــاف الزيــوت العطريــة لالســتخدام فــي الســجائر
االلكترونيــة؛ مبخــرات؛ قطاعــات ســيجار؛ منافــض ســجائر للمدخنيــن؛
سالســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ مــرذاذ للســجائر االلكترونيــة؛ ادوات
المدخنيــن (بمــا فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــم
الســجائر االلكترونيــة؛فراشــي تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات
تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛
اعــواد لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ اجهــزة تنظيــف للســجائر
االلكترونيــة؛ علبــةتغطيــة الجهــزة الســجائر االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة
الســجائر االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛

Goods/Services:
;Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers› articles
tobacco substitutes; cigars; electronic cigarettes; electronic cigarette cartridges; nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use
in electronic cigarettes; liquid solutions for use in electronic cigarettes; flavorings, other than essential oils, for
use in electronic cigarettes; humidors; cigar cutters; ash;trays for smokers; neck chains for electronic cigarettes
atomizers for electronic cigarettes; smokers› articles

(including lighters for smokers); sticks for cleaning and
disinfecting electronic cigarettes; cleaning brushes for
electronic cigarettes; pads for cleaning electronic c iga;rettes; brushes for cleaning electronic cigarettes

2021/1/21
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sticks for cleaning electronic cigarettes; cleaners for منظفــات كهربائيــة للســجائر االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف الســجائر
electronic cigarettes; cover cases for electronic ciga-  للســجائرUSBاإللكترونيــة؛ أجهــزةتنظيــف الســجائر اإللكترونيــة؛ محــول
االلكترونيــة
rette devices; protective cases for electronic cigarettes;
decorative covers for electronic cigarettes; electric

cleaners for electronic cigarettes; cleaning implements
for electronic cigarettes; cleaning apparatus for electronic cigarettes; USB adapters for use in charging
electronic cigarettes

( 278 )

Date :16/11/2020

2020/11/16 : التاريخ
39280 : العالمة التجارية رقم
26 : في الصنف

Trademark No.:39280
Class: 26
Applicant Name: safwat sofian mohammad omar
alhirbawi
Applicant Address :hebron - farsh alhawa

 صفوت سفيان محمد عمر الحرباوي: بإسم
 فرش الهوى- الخليل: العنوان

Applicant for Correspondence:

: عنوان التبليغ

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Lace and embroidery, ribbons and braid buttons, hooks  والقطنيــات و الفــرش، المخرمــات والمطــرزات واألشــرطة والجدائــل
and eyes, pins and needles artificial flowers.
المنزلــي بــكل اتواعــه

stores  مشروطة يعدم حماية:اشتراطات خاصة

( 279 )

Date :16/11/2020
Trademark No.:39282
Class: 9
Applicant Name: Xiaomi Inc.

2020/11/16 : التاريخ
39282 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
. شاومي إنك: بإسم

Applicant Address :No.006, floor 6, building 6, yard 33,  ميــدل،33  يــارد،6  بيلدينــغ،6  فلــور،006. نمبــر: العنــوان
middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China
 الصيــن، بكيــن، هايديــان ديســتريكت،كســيركي رود
Applicant for Correspondence: Tammun - State of
Palestine

Goods/Services:

 طمون –– دولة: عنوان التبليغ

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

العـدد الخامس والثالثون
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تطبيقــات برامــج كمبيوتــر قابلــة للتنزيــل؛ ســاعات ذكيــة (أجهــزة معالجــة
البيانــات)؛ أســاور مغناطيســية مشــفرة لتحديــد الهويــة؛ برامــج الكمبيوتــر،
المســجلة؛ أجهــزة كمبيوتــر قابلــة لالرتــداء؛ أجهــزة ملحقــة بالكمبيوتــر؛
مفكــرة فــي شــكل كمبيوتــر صغيــر؛ أجهــزة كمبيوتــر؛ خراطيــش حبــر،
فارغــة ،للطابعــات وآالت التصويــر؛ طابعــات الصــور؛ أجــزاء كمبيوتــر؛ عدادات
الخطــى؛ عــدادات؛ جهــاز لفحــص دمــغ الرســائل؛ ماكينــات الصــراف
اآللــي؛ آالت تســجيل النقــد؛ آليــات لألجهــزة التــي تعمــل بقطــع النقــد؛
آالت إمالئيــة؛ صــور مجســمة؛ محــددات أطــراف المالبــس؛ آالت أقتــراع؛
آلــة اليانصيــب؛ جهــاز التعــرف علــى الوجــه؛ آالت تصويــر [فوتوغرافيــة
وإلكتروســتاتية وحراريــة]؛ مقاييــس الحمامــات؛ أجهــزة وأدوات وزن؛
مقيــاس الدهــون فــي الجســم لألغــراض المنزليــة؛ مقاييــس؛ لوحــات
إعالنــات إلكترونيــة؛ الهواتــف الخلويــة؛ أجهــزة تعقــب النشــاط القابلــة
لالرتــداء؛ هواتــف ذكيــة علــى شــكل أســاور؛ حامــات الهواتــف المحمولــة
للمركبــات؛ حافظــات للهواتــف الخلويــة؛ موجهــات الشــبكة؛ عصــي
ســيلفي لالســتخدام مــع الهواتــف الذكيــة؛ هواتــف ذكيــة علــى شــكل
ســاعة؛ نظــام اإلتصــال الداخلــي؛ أجهــزة وأدوات المالحــة وتحديــد المواقــع
اإللكترونيــة؛ كبائــن لمكبــرات الصــوت؛ شاشــات عــرض الفيديــو القابلــة
لالرتــداء؛ ســماعات الــرأس الواقــع االفتراضــي؛ ســماعات الــرأس؛ كاميــرات
فيديــو؛ كاميــرات لوحــة القيــادة؛ آالت تعلــم؛ أجهــزة تلفزيــون؛ أجهــزة
تســجيل الصــوت؛ جهــاز اســتقبال التلفزيــون الرقمــي؛ مناصــب ألجهــزة
التصويــر الفوتوغرافــي؛ كاميــرات [للتصويــر الفوتوغرافــي]؛ أجهــزة عــرض
الفيديــو؛ أجهــزة عــرض الوســائط المتعــددة؛ أدوات قيــاس؛ أجهــزة تحليــل
الهــواء؛ أجهــزة قيــاس رطوبــة الجــو؛ مؤشــرات أوتوماتيكيــة للضغــط
المنخفــض فــي إطــارات الســيارة؛ األســاور المتصلــة [أدوات القيــاس]؛
ثيرمومتــرات (موازيــن حــرارة) ،ليســت لغايــات طبيــة؛ أجهــزة تعليــم
ســمعية وبصريــة؛ روبوتــات تعليــم؛ أدوات قيــاس ،كهربائيــة؛ أجهــزة
تمثيليــة للقيــادة والتحكــم بالمركبــات؛ أجهــزة وأدوات بصريــة؛ مــواد
ألنابيــب الكهربــاء [أســاك ،كابــات]؛ شــبه موصــات؛ رقائــق إلكترونيــة؛
موصــات ،كهربائيــة؛ المقابــس الكهربائيــة؛ مجســات؛مقابس كهربائيــة؛
مجســات درجــة الحــرارة؛ مفاتيــح كهربائيــة؛ محــوالت كهربائيــة؛ مفاتيــح
التحويــل ألجهــزة االتصــاالت؛ شاشــات فيديــو؛ أجهــزة تحكــم عــن بعــد؛
أجهــزة تحكــم عــن بعــد ألغــراض منزليــة؛ أليــاف بصريــة [خيــوط موصلــة
للضــوء]؛ أجهــزة تنظيــم الحــرارة؛ قضبــان مانعــة للصواعــق؛ أجهــزة تحليــل
كهربائــي؛ أجهــزة إطفــاء الحريــق؛ أجهــزة إشــعاعية لألغــراض الصناعيــة؛
خــوذات واقيــة؛ أجهــزة واقيــة من الحــوادث لالســتخدام الشــخصي؛ خوذات
الدراجــات الهوائيــة؛ أقنعــة واقيــة؛ نظــارات واقيــة؛ أجهــزة كهربائيــة لمنــع
الســرقة؛ أجهــزة إنــذار؛ أقفــال األبــواب البيومتريــة؛ عدســة األبــواب؛ أجــراس
كهربائيــة لألبــواب؛ نظــارات؛ نظــارات شمســية؛ بطاريــات ،كهربائيــة؛
أجهــزة شــحن البطاريــات؛ مصــدر طاقــة محمــول (بطاريــات قابلــة إلعــادة
الشــحن)؛ صــور كرتونيــة متحركــة؛ صفــارات رياضيــة؛ شــمعدانات فحــص
البيــض؛ صفــارات للــكالب؛ مغناطيســات الزينــة؛ ســياجات مكهربــة؛ أطــواق
إلكترونيــة لتدريــب الحيوانــات؛ مغناطيــس الثالجــة؛ شــرائط ســبايك قابلــة
للنشــر عــن بعــد تســتخدم إليقــاف الســيارات عــن طريــق ثقــب اإلطــارات؛
وحــدة تعريــف المشــترك؛ أقــام شاشــة تعمــل باللمــس؛ خشخيشــات
اإلشــارات الحيوانيــة لتوجيــه الماشــية؛ أجهــزة الكمبيوتــر اللوحــي؛
وســائد الفــأرة؛ حقائــب الكمبيوتــر؛ قارئــات البطاقــات اإللكترونيــة؛ ألــواح
مفاتيــح الحاســوب؛ وحــدة الذاكــرة الفالشــية؛ الطابعــات النافثــة للحبــر؛
أجهــزة الترجمــة اإللكترونيــة المحمولــة فــي الجيــب؛ المــاوس [ملحقــات
الكمبيوتــر]؛ الروبوتــات ذات الــذكاء االصطناعــي؛ محطــات شاشــة تفاعليــة
تعمــل باللمــس؛ أســاور تحديــد الهويــة اإللكترونيــة المشــفرة؛ كاميــرا
مراقبــة خارجيــة؛ لوحــة مفاتيــح الجهــد العالــي والمنخفــض؛ أدوات الختبــار
الغــاز؛ مفاتيــح االضــاءة؛ أجهــزة قيــاس المســافات؛ لوحــة التصحيــح؛
المنافــذ الكهربائيــة؛ أجهــزة شــحن البطاريــة للســيارات؛ كابــات وحــدة
الذاكــرة الفالشــية للهواتــف الخلويــة؛ شاشــة العــرض البلــوري الســائل؛
شاشــة تلفزيــون؛ ســماعات الســلكية لالســتخدام مــع الهواتــف الذكيــة؛
ســماعات إلغــاء الضوضــاء؛ ســماعات داخــل األذن؛ مكبــرات الصــوت
[ميكروفــون]؛ كاميــرات الرؤيــة الخلفيــة للســيارات؛ خــوذات واقيــة
لالســتخدام فــي األلعــاب الرياضيــة؛ تطبيقــات برامــج الهواتــف الذكيــة
قابلــة للتنزيــل؛ شــاحن الســلكي؛ شــاحن وحــدة الذاكــرة الفالشــية؛
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Computer software applications, downloadable; Smartwatches (data processing apparatus); Encoded identifica;tion bracelets, magnetic; Computer programs, recorded
Wearable computers; Computer peripheral devices; Notebook computers; Computers; Ink cartridges, unfilled, for
printers and photocopiers; Photo printers; Computer hardware; Pedometers; Counters; Apparatus to check frank;ing; Automated teller machines [ATM]; Cash registers
Mechanisms for coin-operated apparatus; Dictating ma;chines; Holograms; Hemline markers; Voting machines
Lottery machine; Facial recognition device; Photocopiers
;[photographic, electrostatic, thermic]; Bathroom scales
Weighing apparatus and instruments; Body fat scale for
;household purposes; Measures; Electronic notice boards
Cellular phones; Wearable activity trackers; Smartphones
in the form of wristbands; Mobile phone holders for vehicles; Cases for cellular phones; Network routers; Selfie sticks for use with smartphones; Smartphones in the
shape of a watch; Intercoms; Electronic navigational and
positioning apparatus and instruments; Cabinets for loudspeakers; Wearable video display monitors; Virtual reali;ty headsets; Headsets; Camcorders; Dashboard cameras
Learning machines; Television apparatus; Sound recording apparatus; Set-top boxes; Stands for photographic
;apparatus; Cameras [photography]; Video projectors
Multimedia projectors; Measuring instruments; Air analysis apparatus; Hygrometers; Automatic indicators of low
pressure in vehicle tires; Connected bracelets [measuring
;instruments]; Thermometers, not for medical purposes
Audiovisual teaching apparatus ;Teaching robots; Measuring devices, electric; Simulators for the steering and
;control of vehicles; Optical apparatus and instruments
Materials for electricity mains [wires, cables]; Semi-conductors; Electronic chips; Conductors, electric; Electric
;plugs; Sensors; Electric sockets; Temperature sensors
Switches, electric; Electrical adapters; Change-over
;switches for telecommunication apparatus; Video screens
Remote control apparatus; Remote controls for household
purposes; Optical fibers [light conducting filaments; Heat
regulating apparatus; Lightning rods; Electrolysers; Fire
extinguishing apparatus; Radiological apparatus for industrial purposes; Protective helmets; Protection devices for
personal use against accidents; Bicycle helmets; Protective masks; Protective goggles; Theft prevention installa;tions, electric; Alarms; Biometric fingerprint door locks
;Peepholes for doors; Electric door bells; Eyeglasses
Sunglasses; Batteries, electric; Battery chargers; portable
;power source (rechargeable batteries); Animated cartoons
Sports whistles; Egg-candlers; Dog whistles; Decorative
magnets; Electrified fences; Electronic collars to train animals; Refrigerator magnet; Remotely deployable spike
;strips used to stop cars by puncturing tires ; SIM cards
Touch screen pens; Animal signalling rattles for directing livestock; Tablet computers; Mouse pads; Computer
bags; Electronic card readers; Computer keyboards; USB
;flash drives; Ink jet printers; Electronic pocket translators
Mouse [computer peripheral]; Humanoid robots with ar;tificial intelligence; Interactive touch screen terminals
;Encoded electronic identification bracelets

2021/1/21

160

العـدد الخامس والثالثون

Outdoor surveillance camera; High and low voltage
switchboard; Gas testing instruments; Light switches; Distance measuring apparatus; Patch board; Electrical outlets;
Battery charging devices for motor vehicles; USB cables
for cellular phones; Liquid crystal display; Television display; Wireless headsets for use with smartphones; Noise
cancelling headphones; In-ear headphones; Microphones;
Rearview cameras for vehicles; Protective helmets for
sports; Smartphone software applications, downloadable;
Wireless charger; USB charger; Selfie monopods for
smartphones or cameras; Selfie-sticks [hand-held monopods]; Profile projector; Automatic focus projector; Power
adapters; Fire alarms; Smoke detectors; Fire detectors;
Alarms for the detection of flammable gases; Electronic
book readers; Smartphones; Protective films adapted for
smartphones; Cell phone holders; Range finders; Outdoor
air quality detector; Portable sockets; E-book; Smartglasses (data processing apparatus); Notebook liner bag;
Multifunctioning gateway; Bluetooth anti-theft device;
Audio- and video-receivers; Head-mounted video display monitors; Cameras with artificial intelligence; Water quality TDS testing pen; Power bank; Charging base;
Quick charging plugs; Early education machine; Reading
pens; Electrical contactor; Headphones; Virtual wall for
sweeping robots; Current converters; Remote controls
for air-conditioning apparatus; Special anti-glare screen
for laser projection television; Hygrothermograph; Deconcentrator; Motion sensors; Infrared sensors; Temperature and humidity sensors; Wireless switches; Water
intrusion alarms; Digital door locks; Locks, electric; Gas
leak alarms; Smoke alarms; Door and window sensors;
Laser projection television sets; Cameras; Smart rearview
mirrors; Light sensors; Smart band; Bracelet wristband;
Laser projection television; Rearview mirror recorders;
Translation machine; Multimode gateway; computer operating programmes; operating system programs; operating
software for network access servers; computer operating
system software; network operating system programs; network operating system programs for mobile phones; computer software to maintain and operate computer systems;
computer software for use in migrating between different
computer network operating systems.

قاعــدة ســلفي أحاديــة للهواتــف الذكيــة أو الكاميــرات؛ عصــا الســلفي
[قاعــدة أحاديــة محمولــة]؛ أجهــزة عــرض شــخصية؛ جهــاز عــرض التركيــز
التلقائــي؛ محــوالت الطاقــة؛ وســائل إنــذار ضــد الحريــق؛ أجهــزة انــذار
للكشــف عــن الدخــان؛ أجهــزة كشــف الحريــق؛ أجهــزة إنــذار للكشــف
عــن الغــازات القابلــة لالشــتعال؛ قــراء الكتــب اإللكترونيــة؛ الهواتــف
الذكيــة؛ أفــام واقيــة لالســتعمال مــع الهواتــف الذكيــة؛ حاملــي الهواتــف
المحمولــة؛ أجهــزة تعييــن المــدى؛ كاشــف جــودة الهــواء الخارجــي؛ مآخــذ
محمولــة؛ الكتــاب اإللكترونــي؛ النظــارات الذكيــة (جهــاز معالجــة البيانــات)؛
حقيبــة بطانــة للكمبيوتــر المحمــول؛ بوابــة متعــددة الوظائــف؛ جهــاز
بلوتــوث ضــد الســرقة؛ أجهــزة اســتقبال الصــوت والفيديــو؛ شاشــات
عــرض الفيديــو المثبتــة علــى الــرأس؛ كاميــرات ذات ذكاء اصطناعــي؛
قلــم اختبــار جــودة ميــاه إجمالــي المــواد المذابــة؛ أداة للشــحن؛ قاعــدة
الشــحن؛ مقابــس الشــحن الســريع؛ آلــة التعليــم المبكــر؛ أقــام القــراءة؛
قواطــع كهربائيــة؛ ســماعات الــرأس؛ جــدار افتراضــي للروبوتــات المنظفــة؛
محــوالت التيار؛أجهــزة التحكــم عــن بعــد ألجهــزة تكييــف الهــواء؛ شاشــة
خاصــة مضــادة للوهــج لتلفزيــون العــرض بالليزر؛مقيــاس الرطوبــة؛ جهــاز
الالمركزيــة؛ مجســات الحركــة؛ مجســات األشــعة تحــت الحمــراء؛ مجســات
درجــة الحــرارة والرطوبــة؛ مفاتيــح الســلكية؛ أجهــزة إنــذار تســرب الميــاه؛
أقفــال أبــواب رقميــة؛ أقفــال كهربائيــة؛ أجهــزة إنــذار تســرب الغــاز؛
أجهــزة إنــذار الدخــان؛ مجســات البــاب والنافــذة؛ أجهــزة تلفزيــون العــرض
بالليزر؛الكاميــرات؛ مرايــا الرؤيــة الخلفيــة الذكيــة؛ مستشــعرات الضــوء؛
ســوار ذكــي؛ ســوار المعصــم؛ تلفزيــون العــرض بالليــزر؛ مســجالت مــرآة
الرؤيــة الخلفيــة؛ آلــة الترجمــة؛ بوابــة متعــددة األوضــاع؛ برامــج تشــغيل
الكمبيوتــر؛ برامــج نظــام التشــغيل؛ برامــج التشــغيل لخدمــات الوصــول إلــى
الشــبكة؛ برنامــج نظــام تشــغيل الكمبيوتــر؛ برامــج نظــام تشــغيل الشــبكة؛
برامــج نظــام تشــغيل الشــبكة للهواتــف المحمولــة؛ برامــج الكمبيوتــر
لصيانــة وتشــغيل أنظمــة الكمبيوتــر؛ برامــج الكمبيوتــر الســتخدامها فــي
.الترحيــل بيــن أنظمــة تشــغيل شــبكات الكمبيوتــر المختلفــة
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Date :16/11/2020
Trademark No.:39285
Class: 3
Applicant Name: Abercrombie & Fitch Europe Sagl

2020/11/16 : التاريخ
39285 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
 أبركرومبي اند فيتش يوروب اس اي جي ال: بإسم

Applicant Address :Via Moree, 6850 Mendrisio,
Switzerland

 سويسرا، ميندريسيو6850 ، فيا موري: العنوان

Applicant for Correspondence: P.O. BOX 74, RAMALLAH

 رام الله،74 ب. ص: عنوان التبليغ
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الكولونيــا ،العطــور ،المعطــرات ،مزيــات العــرق لالســتعمال Colognes; perfumes; fragrances; deodorant for
الشــخصي ،بخاخــات الجســم ،مســتحضرات العنايــة بالبشــرة غيــر personal use; body sprays; non-medicated skin care
preparations; body lotions; hair care preparations.
الطبيــة ،كريمــات الجســم ،مســتحضرات العنايــة بالشــعر.

) ( 281

Date :16/11/2020

التاريخ 2020/11/16 :
العالمة التجارية رقم 39286 :
في الصنف 18 :

Trademark No.:39286
Class: 18

بإسم  :جمعية عباد الشمس لحماية االنسان والبيئة

& Applicant Name: Sunflower Association for Human
Environment Protection

العنوان  :القدس الرام عمارة الحلو الطابق األرضي

Applicant Address :Jerusalem Al-Ram, Helo Building,
ground floor
Jerusalem Al-Ram,

عنوان التبليغ  :القدس الرام عمارة الحلو الطابق األرضي

Applicant for Correspondence:
Helo Building, ground floor

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الجلــود المدبوغــة والجلــود المدبوغــة المقلــدة والمنتجــات المصنوعــة
مــن هــذه المــواد غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى ،جلــود الحيوانــات الخــام
أو المدبوغــة ،الصناديــق والحقائــب الســفرية  ،المظــات والشماســي
والعصــي ،الســياط وأطقــم الحيوانــات والســروج وكل مــا ذكــر فــي الصنــف
18

Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials and not included in other classes animal skins, hides trunks and travelling bags umbrellas,
parasols and walking sticks whips, harness and saddlery All that was mentioned in Class 18

) ( 282

التاريخ 2020/11/16 :
العالمة التجارية رقم 39288 :
في الصنف 3 :
بإسم  :الهام حمزة هاشم دعنا

Date :16/11/2020
Trademark No.:39288
Class: 3
Applicant Name: Elham Hamzeh Hashem Daana

العنوان  :القدس واد الجوز شارع الطبري

Applicant Address :Jerusalem Wadi Al-Jouz Al-Tabari
Street

عنوان التبليغ  :القدس واد الجوز شارع الطبري

Applicant for Correspondence: Jerusalem Wadi AlJouz Al-Tabari Street
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة ،كريمــات لتبييــض البشــرة،
غســوالت (لوشــن) الغــراض التجميــل ،مســتحضرات إزالــة المكيــاج،
مســتحضرات تنعيــم (تنشــية) ،مســتحضرات الوقايــة مــن الشــمس ،
صابــون مضــاد للعــرق  ،قطــع مــن صابــون الزينــة  ،صابــون مطهــر  ،شــامبو ،
صابــون  ،قطــع مــن الصابــون  ،صابــون لتعــرق األقــدام

Skin care (Cosmetic preparations for—) , Creams
(Skin whitening -), Lotions for cosmetic purposes,
Make-up removing preparations, Smoothing preparations [searching], Sunscreen preparations , Antiperspirant soap , Cakes of toilet soap , Disinfectant soap
, Shampoos , Soap , Soap (Cakes of—) , Soap for foot
perspiration

) ( 283

Date :18/11/2020

التاريخ 2020/11/18 :
العالمة التجارية رقم 39295 :
في الصنف 43 :

Trademark No.:39295
Class: 43
Applicant Name: Royal Hotel Suites Company

بإسم  :شركة االجنحة الفندقية الملكية
العنوان  :نابلس  -شارع رفيديا 0594888887 -

Applicant Address :Nablus - rafidia street - tel
0594888887

عنــوان التبليــغ  :مكتــب المحامــي ناصــر حجــاوي -نابلــس  -شــارع Applicant for Correspondence: Advocate NaserHijjawi
- Nablus - haifa street - near court- tel: 09/2395167
حيفــا  -قــرب المحكمــة -هاتــف2395167/09 :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Services for providing food and drink

خدمات توفير األطعمة والمشروبات

) ( 284

التاريخ 2020/11/19 :
العالمة التجارية رقم 39299 :
في الصنف 29 :
بإسم  :عماد محمود علي بدارنة
العنوان  :يعبد  -حارة البيارة
عنوان التبليغ  :يعبد  -حارة البيارة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Date :19/11/2020
Trademark No.:39299
Class: 29
Applicant Name: Emad Mahmoud Ali Badarneh
Applicant Address :yabad - albyara
Applicant for Correspondence: yabad - albyara

Goods/Services:
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لبــن رائــب زبــادي  ،جبنــة  ،حليــب  ،زبــدة  ،مشــروبات الحليــب ،
لبــن مخيــض

yoghurt , whey , milk , milk products, milk shakes ,
milk beverages , cheese

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية صوره البقره بمعزل عن العالمة

) ( 285

Date :19/11/2020

التاريخ 2020/11/19 :
العالمة التجارية رقم 39300 :
في الصنف 29 :

Trademark No.:39300
Class: 29
Applicant Name: hassan Ahmed Hussain Yahya

بإسم  :حسن احمد حسين يحيى

Applicant Address :Jenin - Alaraqa

العنوان  :جنين  -العرقة

Applicant for Correspondence: jenin - alaraqa

عنوان التبليغ  :جنين  -العرقة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

cheese

جبنة

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية كلمة الشيخ او اسم العائله بمعزل عن العالمة

) ( 286

التاريخ 2020/11/19 :
العالمة التجارية رقم 39301 :
في الصنف 32 :
بإسم  :معز الدين عبد الكريم محمود طهبوب
العنوان  :راس الجورة  -الرامة
عنوان التبليغ  :الخليل ،عين سارة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Date :19/11/2020
Trademark No.:39301
Class: 32
Applicant Name: Muezaldin A. M. Tahboub
Applicant Address :Hebron - AlRameh
Applicant for Correspondence: Hebron, Ein Sara

Goods/Services:

عصيــر تفــاح ،كوكتيــات غيــر كحوليــة ،عصائــر فواكــه ،مشــروبات غيــر Apple juice, non-alcoholic cocktails, fruit juices,
كحوليــة ،عصيــر فاكهــة مركــز لعمــل الليمونــادا ،ميــاه الشــرب الصحيــةnon-alcoholic drinks, concentrated fruit juice for mak- ،
ميــاه (مشــروبات) ،شــراب اللــوز
ing lemonade, healthy drinking water, water (drinks),
almond syrup.

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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) ( 287

Date :19/11/2020

التاريخ 2020/11/19 :
العالمة التجارية رقم 39303 :
في الصنف 26 :

Trademark No.:39303
Class: 26
Applicant Name: safwat sofian mohammad omar
alhirbawi

بإسم  :صفوت سفيان محمد عمر الحرباوي

Applicant Address :hebron - farsh alhawa

العنوان  :الخليل -فرش الهوى

Applicant for Correspondence:

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Lace and embroidery, ribbons and braid buttons, cotton
all kind and clothes

المخرمات والمطرزات واألشرطة والجدائل ،قطنيات  +مالبس

) ( 288

التاريخ 2020/11/19 :
العالمة التجارية رقم 39305 :
في الصنف 30 :
بإسم  :احمد زكريا انيس عرابي
العنوان  :رام الله

Date :19/11/2020
Trademark No.:39305
Class: 30
Applicant Name: ahmad zakarya anees orabi
Applicant Address :Ramallah

عنــوان التبليــغ  :رام اللــه -البيــرة -الشــرفة -شــارع جمــزو -بجانــب Applicant for Correspondence: Ramallah-AL Birah
-AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL Sayarat AL F
نــادي الســيارات
lstinee Bullding

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي؛والكاكاو والقهــوة االصطناعيــة الســكر ،االرز ،التابيــوكا،
الســاجو؛ الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ المعكرونــة؛
َ
الخبــز  ،المعجنــات؛ المثلجــات ،وااليــس كريــم؛ العســل ،والعســل االســود؛
الملــح ،الخــردل ،الخــل ،الصلصــات ،البهــارات ،التوابل؛الخميــرة والمنتجــات
المعــدة لالســتهالك والتــي تتكــون اساســا مــن المنتجــات المشــار اليهــا
فــي هــذا الصنــف.

Goods/Services:
Coffee and tea; cocoa, synthetic coffee, sugar, rice, tap;ioca, sago; Flour and preparations made from grains
;the pasta; Bread, pastries; Ice cream and ice cream
Honey, molasses; Salt, mustard, vinegar, sauces, spices,
seasonings; yeast and products intended for consumption that consist mainly of the products referred to in
this category.

اشتراطات خاصة :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Date :22/11/2020

التاريخ 2020/11/22 :
العالمة التجارية رقم 39306 :
في الصنف 34 :

Trademark No.:39306
Class: 34
Applicant Name: Al-Nafees Company for Trade and Tobacco Industry

بإسم  :شركة النفيس للتجارة و صناعة التبغ

Applicant Address :Ramallah Bituniya Zitouna Building

العنوان  :رام الله بيتونيا عمارة الزيتونة

Applicant for Correspondence: Ramallah Bituniya Zitouna Building

عنوان التبليغ  :رام الله بيتونيا عمارة الزيتونة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
matches All that was

التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب وكل ما ذكر في الصنف 34

Tobacco smokers’ articles
mentioned in Class 34

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية صوره االرجيله بمعزل عن العالمة

) ( 290

التاريخ 2020/11/22 :
العالمة التجارية رقم 39307 :
في الصنف 29 :
بإسم  :فريد مصطفى سعيد غانم

Date :22/11/2020
Trademark No.:39307
Class: 29
Applicant Name: Farid Mustafa Saeed Ghanem

العنــوان  :جنيــن  -ســيلة الظهــر  -بالقــرب مــن مدرســة بنــات Applicant Address :Silat AL Daher -near silat al daher
elementary school for girs
ســيلة الظهــر االساســية

عنــوان التبليــغ  :جنيــن  -ســيلة الظهــر  -بالقــرب مــن مدرســة بنــات
ســيلة الظهر االساســية

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Applicant for Correspondence: Silat AL Daher -near
silat al daher elementary school for girs

Goods/Services:

رقائــق بطاطــا  ،رقائــق فواكــة  ،قشــور فواكــة  ،فوامــة محفوظــة  ،لــب فواكــة crips ( potato - ) , flakes ( potato-), fruit chips , fruit peel , fruit ,
 ،فواكــة مغطــاة بالســر  ،بنــدق محضــر  ،رقائــق بطاطــا  ،فطائــر بطاطــا مقليــة preserved , fruit pulp , fruits (crystllized - ) , nuts , prepared , potato
 ،لــب فواكــة  ،زبيــب  ،بــذور معالجــة  ،بــذور عبــاد الشــمس المعالجــة chips , potato crisps potato flakes , potato fritters , pulp ( fruit - ) , ،
مكســرات
raisins , seeds ( processd - ) ( seeds ( processed sunflowwer - ) , nuts .

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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) ( 191

Date :22/11/2020

التاريخ 2020/11/22 :
العالمة التجارية رقم 39309 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:39309
Class: 9
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

محــوالت لشــحن الســجائر االلكترونيــة ؛ كوابــلUSB للســجائر االلكترونيــة؛ Adaptors for charging electronic cigarettes; USB cables
بطاريــات للســجائر اإللكترونيــة؛ شــواحن للســجائر االلكترونيــة ؛ علب شــحن electronic cigarettes; batteries for electronic ciga-for
للســجائر االلكترونيــة؛ قوابــس الكترونيــة؛محــوالت قوابــس؛ محــوالتelectronic cigarettes; charging cases USBrettes; chargers for
;electric plugs; plug a daptorsfor electronic cigarettes;
USB adapters

) ( 192

التاريخ 2020/11/22 :
العالمة التجارية رقم 39310 :
في الصنف 11 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

Date :22/11/2020
Trademark No.:39310
Class: 11
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

مســخنات كهربائيــة؛ خيــوط تســخين ,كهربائيــة؛ مبخــرات تعمــل بالطاقــة Electric heaters; heating filaments, electric; power-op-
لالســتخدام المنزلــي؛ محمصــات تبــغ؛ منشــآت تبريــد للتبــغ؛ مراجــلerated vaporizers for household use; tobacco roasters; ،
بخــاف أجــزاء اآلالت؛ أجهــزة بخــار للوجــه [حمــامالســاونا]؛ اجهــزة توليــد cooling installations for tobacco; boilers, other than
البخــار؛ أجهــزة تبخيــر للمعالجــة الكيميائيــة
parts of machines; steam facial apparatus [saunas]; apparatus for steam generating; evaporators for chemical
processing

العـدد الخامس والثالثون
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) ( 193

Date :22/11/2020

التاريخ 2020/11/22 :
العالمة التجارية رقم 39311 :
في الصنف 34 :

Trademark No.:39311
Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ صناديــق ترطيــب التبــغ؛ بدائــل
تبــغ؛ قطاعــات ســيجار؛ ســيجار؛ منافــض ســجائر؛ ســجائر الكترونيــة؛
خراطيــش ســجائر الكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر
االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف الســجائر اإللكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي
تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــفالســجائر االلكترونيــة؛
مــرذاذ للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل
ســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن
لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة
لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ علبــة تغطيــة الجهــزة الســجائر
االلكترونيــة؛ سالســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر
االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات الكترونيــة
للســجائر االلكترونيــة؛ اجهــزة تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات
بخــاف الزيــوت العطريــة لالســتخدام فــي الســجائر االلكترونيــة؛ ادوات
 Uللســجائر
المدخنيــن (بمــا فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)؛ محــول  SB
االلكترونيــة

;Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers› articles
;humidors; tobacco substitutes; cigar cutters; cigars
ashtrays for smokers; electronic cigarettes; electronic
cigarette cartridges; sticks for cleaning and disinfecting
electronic cigarettes; cleaning implements for electron;ic cigarettes; cleaning brushes for electronic cigarettes
pads for cleaning electronic cigarettes; brushes for

cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning elec;tronic cigarettes; atomizers for electronic cigarettes
protective cases for electronic cigarettes; liquid solutions for use in electronic cigarettes; nicotine solutions
for use in electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in e lectronic cigarettes; cover cases for
electronic cigarette devices; neck chains for electronic
cigarettes; cleaners f or electronic cigarettes; decorative
covers for electronic cigarettes; electric cleaners for
electronic cigarettes; c leaning apparatus for electronic
cigarettes; flavorings, other than essential oils, for use
in electronic cigarettes; smokers› articles (including
lighters for smokers); USB adapters for electronic cigarettes

) ( 194

التاريخ 2020/11/22 :
العالمة التجارية رقم 39312 :
في الصنف 9 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

Date :22/11/2020
Trademark No.:39312
Class: 9
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea
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عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

محــوالت لشــحن الســجائر االلكترونيــة ؛ كوابــلUSB للســجائر االلكترونيــة؛ Adaptors for charging electronic cigarettes; USB cables
بطاريــات للســجائر اإللكترونيــة؛ شــواحن للســجائر االلكترونيــة ؛ علب شــحن electronic cigarettes; batteries for electronic ciga-for
للســجائر االلكترونيــة؛ قوابــس الكترونيــة؛محــوالت قوابــس؛ محــوالتelectronic cigarettes; charging cases USBrettes; chargers for
;electric plugs; plug a daptorsfor electronic cigarettes;
USB adapters

) ( 295

Date :22/11/2020

التاريخ 2020/11/22 :
العالمة التجارية رقم 39313 :
في الصنف 11 :

Trademark No.:39313
Class: 11
Applicant Name: KT & G Corporation

بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

مســخنات كهربائيــة؛ خيــوط تســخين ,كهربائيــة؛ مبخــرات تعمــل بالطاقــة Electric heaters; heating filaments, electric; power-op-
لالســتخدام المنزلــي؛ محمصــات تبــغ؛ منشــآت تبريــد للتبــغ؛ مراجــلerated vaporizers for household use; tobacco roasters; ،
بخــاف أجــزاء اآلالت؛ أجهــزة بخــار للوجــه [حمــامالســاونا]؛ اجهــزة توليــد cooling installations for tobacco; boilers, other than
البخــار؛ أجهــزة تبخيــر للمعالجــة الكيميائيــة
parts of machines; steam facial apparatus [saunas]; apparatus for steam generating; evaporators for chemical
processing

) ( 296

التاريخ 2020/11/22 :
العالمة التجارية رقم 39314 :
في الصنف 34 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

Date :22/11/2020
Trademark No.:39314
Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ صناديــق ترطيــب التبــغ؛ بدائــل
تبــغ؛ قطاعــات ســيجار؛ ســيجار؛ منافــض ســجائر؛ ســجائر الكترونيــة؛
خراطيــش ســجائر الكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــم الســجائر
االلكترونيــة؛ ادوات تنظيــف الســجائر اإللكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف
الســجائر االلكترونيــة؛ لبــادات تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي
تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــفالســجائر االلكترونيــة؛
مــرذاذ للســجائر االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل
ســائلة لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن
لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن الســائلة
لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ علبــة تغطيــة الجهــزة الســجائر
االلكترونيــة؛ سالســل العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر
االلكترونيــة؛ علــب مزينــة للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات الكترونيــة
للســجائر االلكترونيــة؛ اجهــزة تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات
بخــاف الزيــوت العطريــة لالســتخدام فــي الســجائر االلكترونيــة؛ ادوات
 Uللســجائر
المدخنيــن (بمــا فيهــا الوالعــات للمدخنيــن)؛ محــول  SB
االلكترونيــة

;Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers› articles
;humidors; tobacco substitutes; cigar cutters; cigars
ashtrays for smokers; electronic cigarettes; electronic
cigarette cartridges; sticks for cleaning and disinfecting
electronic cigarettes; cleaning implements for electron;ic cigarettes; cleaning brushes for electronic cigarettes
pads for cleaning electronic cigarettes; brushes for cleaning electronic cigarettes; sticks for cleaning electronic
cigarettes; atomizers for electronic cigarettes; protective
cases for electronic cigarettes; liquid solutions for use
in electronic cigarettes; nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in
electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette
devices; neck chains for electronic cigarettes; cleaners
for electronic cigarettes; decorative covers for electron;ic cigarettes; electric cleaners for electronic cigarettes
cleaning apparatus for electronic cigarettes; flavorings,
;other than essential oils, for use in electronic cigarettes
smokers› articles (including lighters for smokers); USB
adapters for electronic cigarettes

) ( 297

التاريخ 2020/11/22 :
العالمة التجارية رقم 39315 :
في الصنف 34 :
بإسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنــوان  : 71بيوتكوت-غيــل ,دايديوك-غــو ,داوغيــون ,جمهوريــة
كوريا

Date :22/11/2020
Trademark No.:39315
Class: 34
Applicant Name: KT & G Corporation
Applicant Address :
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu,
Daejeon, Republic of Korea

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســجائر؛ تبــغ؛ التبــغ وادوات المدخنيــن؛ صناديــق ترطيــب التبــغ؛ بدائــل تبغ؛
قطاعــات ســيجار؛ ســيجار؛ منافــض ســجائر؛ ســجائر الكترونيــة؛ خراطيــش
ســجائر الكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف وتعقيــمالســجائر االلكترونيــة؛ ادوات
تنظيــف الســجائر اإللكترونيــة؛ فراشــي لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛
لبــادات تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ فراشــي تنظيــف للســجائر
االلكترونيــة؛ اعــواد لتنظيــف الســجائر االلكترونيــة؛ مــرذاذ للســجائر
االلكترونيــة؛ علــب لحمايــة الســجائر االلكترونيــة؛ محاليــل ســائلة
لالســتخدام فــي الســجائر اإللكترونيــة؛ محاليــل النيكوتيــن لالســتخدام
فــي الســجائر اإللكترونيــة؛محاليــل النيكوتيــن الســائلة لالســتخدام فــي
الســجائر اإللكترونيــة؛ علبــة تغطيــة الجهــزة الســجائر االلكترونيــة؛ سالســل
العنــق للســجائر االلكترونيــة؛ منظفــات للســجائر االلكترونيــة؛ علــب مزينــة
للســجائرااللكترونيــة؛ منظفــات الكترونيــة للســجائر االلكترونيــة؛ اجهــزة
تنظيــف للســجائر االلكترونيــة؛ منكهــات بخــاف الزيــوت العطريــة
لالســتخدام فــي الســجائر االلكترونيــة؛

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco; tobacco and smokers› articles; humidors; tobacco substitutes; cigar cutters; cigars; a shtrays
for smokers; electronic cigarettes; electronic cigarette
cartridges; sticks for cleaning and disinfecting e lectronic
;cigarettes; cleaning implements for electronic cigarettes
cleaning brushes for electronic cigarettes; p ads for cleaning electronic cigarettes; brushes for cleaning electron;ic cigarettes; sticks for cleaning electronic cigarettes
atomizers for electronic cigarettes; protective cases for
electronic cigarettes; liquid solutions for use in electronic
cigarettes; nicotine solutions for use in electronic cigarettes; liquid nicotine solutions for use in electronic cigarettes; cover cases for electronic cigarette devices; neck
chains for electronic cigarettes; cleaners for electronic
;cigarettes

2021/1/21
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decorative covers for electronic cigarettes; electric cleaners  للســجائرUSBادوات المدخنيــن (بمــا فيهــاالوالعــات للمدخنيــن)؛ محــول
االلكترونيــة
for electronic cigarettes; c leaning apparatus for electronic
cigarettes; flavorings, other than essential oils, for use in
electronic cigarettes; smokers› articles (including lighters
for smokers); USB adapters for electronic cigarettes

( 298 )

Date :22/11/2020

2020/11/22 : التاريخ
39318 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف

Trademark No.:39318
Class: 25
Applicant Name: Mohammed Tyaseer Abed Abosaadeh

 محمد تيسير عبد ابو سعاده: بإسم

Applicant Address :Nablus / Talouza village / Al-Ratisi :  الشــارع الرتيســي تلفــون/  قريــة طلــوزة/  نابلــس: العنــوان
Street, phone: 0599552538 Email abusaadeh86@
abusaadeh86@gmail.com  ايميــل0599552538
gmail.com
Applicant for Correspondence:

: عنوان التبليغ

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Clothes, underwear and headwear

المالبس والمالبس الداخلية واغطية الرأس

( 299 )

Date :23/11/2020
Trademark No.:39323
Class: 3
Applicant Name: Amjad Awad Mohamad Abuzaid

2020/11/23 : التاريخ
39323 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
 امجد عوض محمد ابوزيد: بإسم

Applicant Address :Albireh Atwah Buiding 2nd Floor  البيــره عمــارة عطــوة الطابــق الثانــي فــوق ســوبرماركت: العنــوان
Above Al-Sharafa Supermarket
الشــرفة
Applicant for Correspondence: Albireh Atwah Buiding  البيــره عمــارة عطــوة الطابــق الثانــي فــوق: عنــوان التبليــغ
2nd Floor Above Al-Sharafa Supermarket
ســوبرماركت الشــرفة

العـدد الخامس والثالثون
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة ،كريمــات لتبييــض البشــرة،
غســوالت (لوشــن) الغــراض التجميــل ،مســتحضرات إزالــة المكيــاج،
مســتحضرات تنعيــم (تنشــية) ،مســتحضرات الوقايــة مــن الشــمس ،
صابــون مضــاد للعــرق  ،قطــع مــن صابــون الزينــة  ،صابــون مطهــر  ،شــامبو
 ،صابــون  ،قطــع مــن الصابــون  ،صابــون لتعــرق األقــدام  ،مســتحضرات
الشــامبو الجــاف  ،مســتحضرات التنظيــف الجــاف

Skin care (Cosmetic preparations for—) , Creams (Skin
whitening -), Lotions for cosmetic purposes, Makeup removing preparations, Smoothing preparations
[searching], Sunscreen preparations , Antiperspirant
soap , Cakes of toilet soap , Disinfectant soap , Shampoos , Soap , Soap (Cakes of—) , Soap for foot perspiration , Dry shampoos , Dry-cleaning preparations

) ( 300

Date :24/11/2020

التاريخ 2020/11/24 :
العالمة التجارية رقم 39324 :
في الصنف 25 :
بإسم  :شركة بيبي فست للمنسوجات وااللبسة

Trademark No.:39324
Class: 25
Applicant Name: Sharkeet Baby Fist Lil Mansojaat W
Al Elbseh.
Applicant Address :Ramallah - Palstaine

العنوان  :رام الله -فلسطين

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المالبــس و األحذيــة  ،والمالبــس الرياضيــة  ،وجميــع انــواع االحذيــة Clothing and footwear, sportswear, and all kinds of
shoes and clothing.
والمالبس

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

) ( 301

التاريخ 2020/11/26 :
العالمة التجارية رقم 39326 :
في الصنف 21 :

Date :26/11/2020
Trademark No.:39326
Class: 21
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Applicant Name: Targer Investment Co

بإسم  :شركه تارجت االستثماريه

Applicant Address :Hebron- Ein Sara

العنوان  :الخليل  -عين سارة

Applicant for Correspondence: Hebron- Ein Sara

عنوان التبليغ  :الخليل-عين سارة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

cleaning clothes

مماسح قماش للتنظيف

اشتراطات خاصة :مشروطة بعدم حماية رسمة الممسحه بمعزل عن العالمة وكلمة السحرية النها استعمال شائع

) ( 302

Date :26/11/2020

التاريخ 2020/11/26 :
العالمة التجارية رقم 39328 :
في الصنف 3 :

Trademark No.:39328
Class: 3
Applicant Name: Chiffon laser cosmetic company

بإسم  :شركة شيفون ليزر للتجميل
العنــوان  :رام اللــه االرســال عمــارة عــواد ط  2مقابــل شــركة
الكهربــاء

Applicant Address :Ramallah Al-Irsal, Awwad
Building, 2nd floor, opposite the Electricity Company

عنــوان التبليــغ  :المحامــي عبــد اللــه ريــان رام اللــه عمــارة المعــراج Applicant for Correspondence: Lawyer Abdullah Rayan
Ramallah, Al-Mi›raj Building, 5th floor, Mobile 0599398013
ط 5جــوال 0599398013

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لواصــق لتثبيــت الشــعر المســتعار  ,لواصــق ألغــراض التجميــل ,
مســتحضرات قصــر (مزيــات الــوان ) ألغــراض التجميــل  ,مســتحضرات
تجميــل كريمــات تجميلــة مزيــات شــعر  ,مســتحضرات ازالــة الشــعر ,
اصبــاغ تجميليــة  ,مســتحضرات تجميــل الحواجــب  ,اقــام الحواجــب ,
لواصــق لتثبيــت الرمــوش المســتعارة  ,مســتحضرات تجميــل الرمــوش
 ,رمــوش مســتعارة  ,اظافــر مســتعارة  ,ملونــات شــعر  ,اصبــاغ شــعر ,
مســتحضرات تجعيــد الشــعر  ,مســتحضرات مكيــاج  ,اقنعــة تجميليــة ,
اظافــر مســتعارة  ,مســتحضرات تجميــل للعنايــة بالبشــرة كريمــات تبيــض
البشــرة  ,مراهــم الغــراض التجميــل

Adhesives for affixing false hair , Adhesives for cos]metic purposes , Bleaching preparations [decolorants
for cosmetic purposes , Cosmetics , Creams (Cosmetic-) , Depilatories , Depilatory preparations , Dyes
(Cosmetic—) , Eyebrow cosmetics , Eyebrow pencils
, Eyelashes (Adhesives for affixing false , Eyelashes
(Cosmetic preparations for , Eyelashes (False-) , False
nails , Hair colorants , Hair dyes , Hair waving preparations , Make-up preparations , Masks (Beauty , Nails
(False , Skin care (Cosmetic preparations for Skin
whitening creams , Pomades for cosmetic purposes

) ( 303

التاريخ 2020/11/26 :
العالمة التجارية رقم 39329 :
في الصنف 9 :

Date :26/11/2020
Trademark No.:39329
Class: 9
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Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.

بإسم  :ذا كارتون نيتورك ،إنك.

العنــوان  1050 :تيشــوود درايــف ،أن دبليــو ،اتالنتــا ،جورجيــا Applicant Address :1050 Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, USA
 ،30318الواليــات المتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طApplicant for Correspondence: Saba & Co.IP, Ramallah, ،2
El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, Tel 2989760
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التســجيالت الصوتيــة والصوتيــة البصريــة؛ مكبــرات الصــوت المحمولــة،
أجهــزة تشــغيل االقــراص المضغوطــة ،المســجالت الشــخصية ،قواعــد
تثبيــت لألجهــزة اإللكترونيــة ،ســماعات الــرأس ،ســماعات االذن ،أجهــزة
الحاســوب الشــخصية وأجهــزة الحاســوب اللوحيــة العاملــة باللمس ،مســاند
الفــأرات ،فــأرات الحواســيب ،لوحــات مفاتيــح ألجهــزة الحاســوب ،ســواقات
الذاكــرة التسلســلية العالميــة  ،آالت الغنــاء مــع اللحــن المســجل مســبقا،
الهواتــف الالســلكية ،أجهــزة الهاتــف ،اآلالت الحاســبة ،مســاطر ،أجهــزة
الحاســوب ،آالت التصويــر (التصويــر الفوتوغرافــي) ،األفــام (فوتوغرافيــة)،
مغناطيســات للتزييــن ،إطــارات الصــور الرقميــة؛ الخــوذ الواقيــة لأللعــاب
الرياضيــة ،أنابيــب الغــوص ،أقنعــة الســباحة ،النظــارات الواقيــة للســباحة؛
مقاطــع الصــوت القابلــة للتحميــل ،والمقاطــع المرئيــة ،الملفــات الســمعية
البصريــة والصــور؛ وبرمجيــات الحاســوب  ،أشــرطة ألعــاب الفيديــو،
برمجيــات ألعــاب الفيديــو ،البرمجيــات القابلــة للتنزيــل لألجهــزة النقالــة،
بطاقــات الذاكــرة آلالت ألعــاب الفيديــو؛ عصــا التحكــم ألجهــزة الحاســوب؛
شــاحن بطاريــة تعمــل بالطاقــة الشمســية للهواتــف المحمولــة واألجهــزة
اللوحيــة؛ شــاحن بطاريــة للهواتــف المحمولــة واألجهــزة اللوحيــة؛ حافظــات
واقيــة للهواتــف المحمولــة واألجهــزة اللوحيــة؛ المقابــض ،الحمــاالت
والمثبتــات لألجهــزة اإللكترونيــة المحمولــة باليــد ،تحديــدا ، :الهواتــف
النقالــة والحواســيب اللوحيــة

Audio and audio visual recordings; portable audio
speakers, compact disc players, personal stereos, electronic docking stations, headphones, earphones, personal computers and tablet computers, mouse pads,
computer mice, computer keyboards, USB flash drives,
karaoke machines, walkie-talkies, telephones, calculators, rulers, computers, cameras (photographic),
film (photographic), decorative magnets, digital photo
frames; protective helmets for sports, snorkel tubes,
swim masks, swim goggles; downloadable audio, video, audiovisual and image files; computer software,
video game cartridges, video game software, downloadable software for mobile devices, memory cards
for video game machines; computer joysticks; solar
powered battery chargers for mobile phones and tab;lets; battery chargers for mobile phones and tablets
protective cases for mobile phones and tablets; grips,
stands and mounts for handheld electronic devices,
namely, mobile phones and tablets.

) ( 304

التاريخ 2020/11/26 :
العالمة التجارية رقم 39330 :
في الصنف 41 :
بإسم  :ذا كارتون نيتورك ،إنك.

Date :26/11/2020
Trademark No.:39330
Class: 41
Applicant Name: The Cartoon Network, Inc.

العنــوان  1050 :تيشــوود درايــف ،أن دبليــو ،اتالنتــا ،جورجيــا Applicant Address :1050 Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, USA
 ،30318الواليــات المتحــدة األمريكيــة
عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طApplicant for Correspondence: Saba & Co.IP, Ramallah, ،2
El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, Tel 2989760
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الترفيــه  ،تحديــدا :تقديــم البرامــج والمحتــوى الترفيهــي عبــر
التلفزيــون ،االقمــار الصناعيــة ،اإلنترنــت ،الشــبكات الالســلكية وشــبكات
االتصــاالت اإللكترونيــة األخــرى؛ توفيــر المنشــورات األلكترونيــة غيــر
القابلــة للتحميــل؛ توفيــر المواقــع اإللكترونيــة التــي تضــم المحتــوى
المرئــي المســموع ،معلومــات الترفيــه واأللعــاب اإللكترونيــة عبــر اإلنترنــت؛
توفيــر الموســيقى إلكترونيــا عبــر اإلنترنــت ،غيــر القابلــة للتحميــل ،توفيــر
مقاطــع الفيديــو علــى اإلنترنــت ،غيــر القابلــة للتحميــل ،تقديــم عــروض
الترفيــه ّ
الحيــة؛ خدمــات مالهــي الترفيــه؛ إنتــاج أفــام ،المحتويــات
التلفزيونيــة والترفيهيــة الرقميــة

Goods/Services:
Entertainment services, namely providing entertainment
programs and content via television, satellite, the internet,
wireless networks and other electronic communication
networks; providing non-downloadable online publications; providing a website featuring audio visual content,
entertainment information and online games; providing
on-line music, not downloadable, providing on-line videos, not downloadable, presenting live entertainment performances; amusement park services; production of films,
television and digital entertainment content.
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Date :26/11/2020

التاريخ 2020/11/26 :
العالمة التجارية رقم 39332 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39332
Class: 30
Applicant Name: Cebag B.V.

بإسم  :سيباغ بي.في.

Applicant Address :Paardemaat 35, 7942 KA, Meppel,
The Netherlands

العنوان  :بارديمات  7942 ،35كيه اي ،ميبل ،هولندا

Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

P.O. BOX 74,

الخل والصالصات والماستاردا والمايونيز وتوابل اخرى.

Vinegar, sauces, mustard, mayonnaise and other
condiments.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

) ( 306

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39351 :
في الصنف 16 :
بإسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

Date :30/11/2020
Trademark No.:39351
Class: 16
Applicant Name: MBC IP FZ-LLC

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

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

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -ص.ب 182

Applicant for Correspondence: Biet-Sahour P.O.Box
182

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد وغيــر واردة
فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد الكتــب ،الصــور الفوترغرافيــة،
القرطاســية ،مــواد اللصــق المســتعملة فــي القرطاســية أو لغايــات منزليــة،
مــواد الفنانيــن ،فراشــي الدهــان او التلويــن ،اآلآلت الكاتبــة واللــوازم
المكتبيــة( عــدا االثــاث) ،مــواد التوجيــه والتدريــس ( عــدا األجهــزة) ،مــواد
التغليــفالبالســتيكية ( غيــر الــواردة فــي فئــات أخــرى) ،حــروف الطباعــة،
الكليشــيهات( الراســمات) ،ورق نشــاف ،أجهــزة وأالت تجليــد الكتــب (
معــدات مكتبيــة)  ،تجاليــد كتــب ،مســاند كتــب ،كتبيــات ،مؤشــرات
للكتــب ،كتــب ،تقاويــم،بطاقــات ،كتالوجــات ،مصفــات حــروف الطباعــة،
دفاتــر يوميــات ،صــورمعــدة للنقــل ،رســوم بيانيــة ،ناســخات ،كليشــيهات
حفــر ،كليشــيهات ،مغلفــات (قرطاســية) ،فهــارس ،بطاقــات غيــر نســيجية،
صوانــي الرســائل ،أحــرف الطباعــة ،حجــارة للطباعــة الحجريــة ،أشــغال
طباعــة حجريــة فنيــة ،مطبوعــاتحجريــة ،مجــات ( دوريــات) ،ورق نســخ (
قرطاســية) ،أدلــة ( كتــبموجــزة) ،نشــرات إخباريــة دوريــة ،صحــف ،دفاتــر،

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these materials,
not included in other classes; printed m
 atter; bookbinding material; photographs; s tationery; adhesives for stationery or household purposes; artists materials, paint
brushes, typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in
;other classes); printers type; printing blocks; blotters
bookbinding apparatus and machines (office equip;ment); bookbinding; book ends; booklets; b ookmarkers
;books; calendars; cards; catalogues; c omposing sticks
diaries; decalcomanias; diagrams; d uplicators; engrav;ing plates; engravings; envelopes (stationery); flyers
printed forms; geographical m
; aps; graining combs
;graphic prints, representations and reproductions
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greeting cards; handbooks (manuals); hectographs;
index cards (stationery); indexes; labels not of textile,
letter trays; letters (type); lithographic stones; lithographic works of art; lithographs; magazines (periodicals); manifolds (stationery); manuals (handbooks);
newsletters; newspapers; notebooks; numbers (type);
writing pads, pads (stationery); pamphlets; pantographs
( drawing instruments); periodicals; photographs; pictures; apparatus for mounting p hotographs; placards of
paper or cardboard; plans; p ostage stamps; postcards;
posters; printed 
publications; printing sets, portable
(office requisites); printing type; prints (engravings);
prospectuses; scrapbooks; signboards of paper or cardboards; tear- off calendars; tickets

العـدد الخامس والثالثون

، كراســات،) دفاتــر قطــع (قرطاســية،  دفاتــرقطــع للكتابــة،أرقــام الطباعــة
، دوريــات،)بنتوغــراف ( أدوات نســخالتصاميــم والرســوم) ( معــدات الرســم
 إعالنــات، أجهــزة لتركيــب الصــور الفوتوغرافيــة، صــور،صــور فوتوغرافيــة
 بطاقــات، طوابــع بريــد،) خطــط ( مخططــات، مــن الــورق أوالــورق المقــوى
 أجهــزة طباعــة متنقلــة ( لــوزام، منشــورات مطبوعــة،إعالنــات كبيــرة،بريديــة
، بيانــات إعالنيــة،) صــور مطبوعــة ( مطبوعــات، حــروف طباعــة،)مكتبيــة
 تذاكــر، تقاويــم للمالحظــات، الفتــات مــن الــورق أو الــروق المقــوى،ألبومــات
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Date :30/11/2020
Trademark No.:39352
Class: 38
Applicant Name: MBC IP FZ-LLC

2020/11/30 : التاريخ
39352 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بإسم

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

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

Applicant for Correspondence: Biet-Sahour P.O.Box
182

182 ب. ص-  بيت ساحور: عنوان التبليغ

Goods/Services:
Telecommunications, television and radio broadcasting, communication by computer terminals, fiber optic networks, telegrams & telephone, computer aided
transmission of messages and 
images; information
about telecommunications; news agencies; providing
telecommunication channels for 
teleshopping services, providing telecommunication connections to a
global computer network, rental of telecommunication
equipment, wireless communication system and satellite broadcast equipment; teleconferencing services,
wireless communication services, cables and satellite
broadcasting & transmission services, satellite communication services information about telecommunication
and wireless communication; telecommunications routing and junction services; transmission of videotext and
teletext information ; voice mail services; video broadcasting & transmission services; video communication
services, video messaging services; wire services; all
services that consist essentially of the diffusion of radio
or television programmes.

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
 االتصــاالت عبــرالطرفيــات، االذاعــة بالراديــو والبــث بالتلفزيــون،االتصــاالت
 نقــل، الحاســوبية وشــبكات االليــاف البصريــة والبرقيــات والتلفــون
 وكاالت،  معلومــات حــول االتصــاالت،الرســائل والصــور عبــر الحاســوب
 توفيــر توصيــات،  توفيــر قنــوات إتصــال للتســوق عــن بعــد، االنبــاء
 تأجيــر معــدات االتصــال وأنظمــة، خاصــةعبــر شــبكة حاســوب دوليــة
 االجتماعــات، االتصــالالالســلكي ومعــدات البــث عبــر االقمــار الصناعيــة
 خدمــات البــث واالرســال عبــر، خدمــات االتصــال الالســلكي، عــن بعــد
، خدمــات اإلتصــاالت عبــر االقمــار الصناعيــة، الكبــاتواالقمــار الصناعيــة
 توجيــه وربــطاالتصــاالت، معلومــات حــول االتصــاالت واالتصــال الالســلكي
خدمــات البريــد، إرســال معلومــات النصــوص المرئيــة والنصــوص عــن بعـد،
، خدمــاتاالتصــال المرئــي، خدمــات البــث واإلرســال المرئــي، الصوتــي
 جميــعالخدمــات التــى، خدمــات ســلكية،خدمــات إرســال الرســائل المرئيــة
تتكــون بصفــة أساســية مــن بــث البرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة
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التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39353 :
في الصنف 41 :
بإسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

Date :30/11/2020
Trademark No.:39353
Class: 41
Applicant Name: MBC IP FZ-LLC

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

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

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -ص.ب 182

Applicant for Correspondence: Biet-Sahour P.O.Box
182

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليــم والتهذيب،التدريــب ،الترفيــه ،األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة،
حجــز المقاعــد للعــروض المســرحية  ،إقامــة حصــص لياقــة بدنيــة،إعــادة
تســجيل الصــوت ،معلومــات عــن التربيــة والتعليــم ،معلومــاتعــن الترفيــه،
إنتــاج أفــام بخــاف أفــام الدعايــة واالعــان ،تعليمــاتالرياضــة البدنيــة،
خدمــات النــوادي الصحيــة (تدريــب للياقــة البدنيــةوالحفــاظ علــى الصحــة)،
خدمــات تصميــم بخــاف المســتخدمةلغايــات الدعايــة واالعــان ،عــرض
تمثيليــات حيــة ،التصويــربالميكروفلــم  ،تزويــد العارضيــن للفنانيــن،
أســتوديوهات ســينمائية ،توفيــر تســهيالت دور الســينما ،خدمــات
التأليــف الموســيقي ،قاعــاتموســيقية ،خدمــات مراســلي األنبــاء ،خدمــات
االوركســترا ،تنظيــم المباريــات أو المنافســات (للتعليــم أو الترفيــه)،
تنظيــم المعــارضلألغــراض الثقافيــة أو التعليميــة ،تنظيــم العــروض
(خدمــات متعهــدي الحفــات) ،تنظيــم المباريــات الرياضيــة ،خدمــات
المــدرب الشــخصي(تدريــب للياقــة البدنيــة) ،التربيــة البدنيــة ،تنظيــم
حفــات (ترفيــه)،إنتــاج الموســيقى ،إنتــاج برامــج الراديــو والتلفزيــون،
إنتــاج عــروضمســرحية ،توفيــر المطبوعــات اإللكترونيــة الفوريــة غيــر
القابلــةللتنزيــل ،توفيــر تســهيالت رياضيــة ،نشــر الكتــب ،نشــر الكتــب
والصحــف اإللكترونيــة الفوريــة ،نشــر نصــوص بخــاف نصــوصالدعايــة
واالعــان ،الترفيــه بالراديــو ،خدمــات أســتوديوهات التســجيل ،تأجيــر
معــدات إرســال واســتقبال الصــوت ،تأجيــر كاميــرات الفيديــو ،تأجيــر
االفــام الســينمائية ،تأجيــر أجهــزةاالضــاءة للمســارح أو أســتوديوهات
التلفزيــون ،تأجيــر بروجكتــرات(آالت عــرض) وملحقاتهــا ،تأجيــر أجهــزة
الراديــو والتلفزيــون،تأجيــر مشــاهد العــرض ،تأجيــر مســجالت الصــوت،
تأجيــر معــداتالرياضــة عــدا المركبــات ،تأجيــر المالعــب الرياضيــة ،تأجيــر
مشــاهدمســرحية ،تأجيــر مالعــب التنــس ،تأجيــر كاميــرات الفيديــو،
تأجيــرمســجالت الفيديــو بالحافظــات الشــريطية ،تأجيــر أشــرطة الفيديــو،
خدمــات المعســكرات الرياضيــة ،ترجمــة االفــام ،الترفيــه التلفزيونــي،
النتــاج المســرحي  ،خدمــات وكاالت التذاكــر ،توقيــت المناســباتالرياضيــة،
الترجمــة ،إعــداد أشــرطة الفيديــو ،إنتــاج أفــام الفيديــو،تســجيل أشــرطة
الفيديــو ،كتابــة نصــوص بخــاف نصــوص الدعايــةواالعــان.

Goods/Services:
Education, providing of training, training, entertainment, sporting and cultural activities; b ooking of seats
for shows; Conducting fitness classes; Dubbing; Education information; E
 ntertainment information; Film
production (other than advertising films); Gymnastic
instruction; Health club services [health and fitness
training]; Layout services (other than for advertising
purposes); Live performances (Presentation of -); Microfilming; Modelling for artists; Movie studios; Movie
theatre p resentations; Music composition services; Mu;sic-halls; News reporters services; Orchestra services
Organization of competitions [education or entertainment]; Organization of exhibitions for cultural o r educational purposes; Organization of shows [impresario
services]; Organization of sports c ompetitions; Person;al trainer services [fitness training]; Physical education
;Planning (Party-) [entertainment]; Production of music
Production of r adio and television programmes; Production of shows; Providing online electronic publications
(not downloadable); Providing sports facilities; Publication of books; Publication of electronic b ooks and
journals online; Publication of texts other t han publicity
;texts; Radio entertainment; Recording studio services
Rental of audio equipment; Rental of camcorders; Rental of cine-films; Rental of lighting apparatus for theatri;cal sets or television studios; Rental of motion pictures
Rental of movie projectors a nd accessories; Rental of
radio and television sets; R
 ental of show scenery; Rental of sound recordings; Rental of sports equipment
except vehicles; Rental of sports grounds; Rental of
stage scenery; Rental o f tennis courts; Rental of video
cameras; Rental of v ideo cassette recorders; Rental of
videotapes; Camp services (Sport-); Subtitling; Television entertainment; Theatre productions; Ticket agency
services; Timing of sport events; Translation; Videotape
editing; Videotape film production; Videotaping; Texts
.(Writing of other than publicity texts)
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Date :30/11/2020

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39354 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:39354
Class: 9
Applicant Name: MBC IP FZ-LLC

بإسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
العنــوان  :مبنــى ام بــي ســي ،الطابــق الخامــس ،مدينــة دبــي
لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -ص.ب 182

Applicant for Correspondence: Biet-Sahour P.O.Box
182

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األجهــزة واألدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية وأجهــزة وأدوات
التصويــر الفوتوغرافــي والســينمائي واألجهــزة واألدوات البصريــة وأدوات
قيــاس الــوزن والقيــاس واإلشــارة والمراقبــة ( االشــراف) واإلنقــاذ والتعليــم
،أجهــزة وأدوات لوصــل وفتــح أو تحويــل او تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم
فــيالطاقــة الكهربائيــة  ،أجهــزة تســجيل أو إرســال أو نســخ الصــوت أو
الصــورحامــات بيانــات مغناطيســية ،أقــراص تســجيل ،أقــراص مدمجــة
 ،أقــراصفيديــو رقميــة متعــددة االســتعماالت ،وســائط تســجيل رقميــة
أخــرى  ،أليــاتلألجهــزة التــى تعمــل بالنقــد ،آالت تســجيل النقــد  ،آالت
حاســبة  ،معــداتوأجهــزة حاســوبية معالجــة البيانــات ،برمجيــات حاســوب،
أجهــزة إخمــادالنيــران ،أجهــزة تســلية تســتعمل مــع أجهــزة أو شاشــات
عــرض خارجيــة جميــع برامــج وبرمجيــات الحاســوب بغــض النظــر عــن
وســائط التســجيل أووســائل البــث أي برمجيــات مســجلة علــى وســائط
مغناطيســية أو منقولــة أومفرغــة مــن شــبكات حاســوب بعيــدة ،آليــات
تعمــل بقطــع النقــد ألجهــزة التلفزيــون ،أجهــزة تشــغيل األقــراص
المدمجــة ،أقــراص مدمجــة ( ســمعية -بصريــة)  ،أقــراص مدمجــة ( لذاكــرة
القــراءة فقــط) ،برامــج ألعــابحاســوب ،أجهــزة لأللعــاب معــدة لالســتخدام
مــع أجهــزة أو شاشــات عــرضخارجيــة ،أقــراص وبرامــج وبرمجيــات ألعــاب
حاســوب ،برامــج ألعــابحاســوب ( برمجيــات قابلــة للتنزيــل) ،برامــج ألعــاب
حاســوب مســجلة علــىأشــرطة ( برمجيــات) ،برامــج حاســوب التلفزيونــات
التفاعليــة و /أو لأللعــابالتفاعليــة و/أو المســابقات برامــج وبرمجيــات ألعــاب
الكترونيــة ،برامــج ألعــابحاســوب متعــددة الوســائط تفاعليــة  ،ألعــاب
فيديــو مبرمجــة وبرمجيــات

Scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments ; apparatus and instruments for
conducting, switching, transforming, a ccumulating, regulating or controlling electricity; a pparatus for record;ing, transmission or reproduction of sound or images
magnetic data carriers, recording discs; compact discs,
DVDs and other d igital recording media; mechanisms
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating
;machines, data processing equipment and computers
computer software; fire-extinguishing apparatus; amusement apparatus adapted for use with an external display
screen or monitor; all c omputer programs and software
regardless of remote compute network; coin-operated
;mechanisms for television sets; compact disc players
compact discs (audio-video); compact discs (ready-only memory); computer game programs; apparatus for
games adapted for use with an external display screen or
monitor; computer game discs, programs a nd software,
Computer games programmes (downloadable software),
Computer games programs recorded on tapes (software),
Computer programmes for interactive television and for
interactive games and/or quizzes; electronic game programs and softwares, interactive multimedia computer
game program, Programmed video games (software).
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التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39355 :

Date :30/11/2020
Trademark No.:39355

178

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21
Class: 38

في الصنف 38 :

Applicant Name: MBC IP FZ-LLC

بإسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
العنــوان  :مبنــى ام بــي ســي ،الطابــق الخامــس ،مدينــة دبــي
لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -ص.ب 182

Applicant for Correspondence: Biet-Sahour P.O.Box
182

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصــاالت ،اإلذاعــة بالراديــو والبــث بالتلفزيــون ،البــث بالتلفزيــون الكبلــي،
اإلتصــاالت عبــر الطرفيــات الحاســوبية وشــبكات األليــاف البصريــة
والبرقيــات والتلفــون ،نقــل الرســائل والصــور عبــر الحاســوب ،خدمــات
لوحــات النشــرات اإللكترونيــة [خدمــات إتصــاالت] ،معلومــات حــول
االتصــاالت ،وكاالت األنبــاء ،خدمــات النــداء اآللــي [عبــر الراديــو أو التلفــون
أو وســائل اإلتصــال اإللكترونيــة األخــرى] ،توفيــر غــرف الدردشــة عبــر
اإلنترنــت ،توفيــر قنــوات إتصــال للتســوق عــن بعــد ،توفيــر توصيــات
خاصــة عبــر شــبكة حاســوب دوليــة ،تأجيــر معــدات االتصــال وأنظمــة
االتصــال الالســلكي ومعــدات البــث عبــر األقمــار الصناعيــة ،اإلجتماعــات عــن
ُبع ـد ،خدمــات االتصــال الالســلكي ،خدمــات البــث واإلرســال عبــر الكبــات
واألقمــار الصناعيــة ،خدمــات اإلتصــاالت عبــر األقمــار الصناعيــة ،معلومــات
حــول االتصــاالت واالتصــال الالســلكي ،توجيــه وربــط االتصــاالت ،إرســال
معلومــات النصــوص المرئيــة والنصــوص عــن بعـد ،خدمات البريــد الصوتي،
خدمــات البــث واإلرســال المرئــي ،خدمــات االتصــال المرئــي ،خدمــات إرســال
الرســائل المرئيــة ،خدمــات ســكلية ،البــث الالســلكي ،البــث الصوتــي ،البــث
عبــر األقمــار الصناعيــة ،البــث المرئــي ،البــث الالســلكي ،خدمــات البــث
عبــر االنترنــت ،االشــتراك فــي البــث التلفزيونــي ،البــث الصوتــي الرقمــي،
تشــغيل مرافــق البــث ،خدمــات البــث واالتصــال التفاعلــي ،البــث التلفزيوني
واإلذاعــي التفاعلــي ،بــث البرامــج عبــر االنترنــت ،خدمــات البــث المتعلقــة
بتلفزيــون بروتوكــول اإلنترنــت ،بــث أفــام الصــور المتحركــة عبــر االنترنــت،
البــث الصوتــي والمرئــي وبــث الوســائط المتعــددة عبــر االنترنــت وغيرهــا
مــن شــبكات االتصــاالت ،االتصــال عبــر البــث التلفزيونــي ،خدمــات البــث
التلفزيونــي ،تشــغيل شــبكات الكابــات التلفزيونيــة وأنظمــة التلفزيــون،
خدمــات التدفــق المرئــي والصوتــي والتلفزيونــي ،تدفــق التلفزيــون عبــر
االنترنــت ،جميــع الخدمــات التــي تتكــون بصفــة أساســية مــن بــث البرامــج
اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ،وجميــع الخدمــات الواقعــة فــي هــذه الفئــة

;Telecommunications; television and radio broadcasting
cable television broadcasting; communication by comput;er terminals, fiber optic networks, telegrams & telephone
;computer aided transmission of messages and images
electronic bulletin board services [telecommunications services]; information about telecommunication; news agencies; paging services [radio, telephone or other means of
;electronic communication]; providing internet chatrooms
providing telecommunication channels for teleshopping services; providing telecommunication connections to a global
computer network; rental of telecommunication equipment,
wireless communication system and satellite broadcast
equipment; teleconferencing services; wireless communication services; cable and satellite broadcasting & transmission services; satellite communication services; information
about telecommunication and wireless communication; telecommunications routing and junction services; transmission
;of videotext and teletext information; voice mail services
video broadcasting & transmission services; video commu;nication services; video messaging services; wire services
wireless broadcasting; audio broadcasting; satellite broadcasting; video broadcasting; wireless broadcasting; Internet
;broadcasting services; subscription television broadcasting
digital audio broadcasting; operation of broadcasting facili;ties; interactive broadcasting and communications services
interactive television and radio broadcasting; broadcasting of programmes via the Internet; broadcasting services
relating to Internet protocol TV; broadcasting of motion
picture films via the Internet; audio, video and multimedia
broadcasting via the Internet and other communications
networks; communication via television transmissions; television transmission services; operation of television cable
networks & television systems; video, audio and television
;streaming services; streaming of television over the Internet
all services that consist essentially of the diffusion of radio
or television programmes; & all services in this class

) ( 311

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39356 :

Date :30/11/2020
Trademark No.:39356
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Class: 38

في الصنف 38 :

Applicant Name: MBC IP FZ-LLC

بإسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
العنــوان  :مبنــى ام بــي ســي ،الطابــق الخامــس ،مدينــة دبــي
لإلعــام ،اإلمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -ص.ب 182

Applicant for Correspondence: Biet-Sahour P.O.Box
182

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االتصــاالت ،اإلذاعــة بالراديــو والبــث بالتلفزيــون ،البــث بالتلفزيــون الكبلــي،
اإلتصــاالت عبــر الطرفيــات الحاســوبية وشــبكات األليــاف البصريــة
والبرقيــات والتلفــون ،نقــل الرســائل والصــور عبــر الحاســوب ،خدمــات
لوحــات النشــرات اإللكترونيــة [خدمــات إتصــاالت] ،معلومــات حــول
االتصــاالت ،وكاالت األنبــاء ،خدمــات النــداء اآللــي [عبــر الراديــو أو التلفــون
أو وســائل اإلتصــال اإللكترونيــة األخــرى] ،توفيــر غــرف الدردشــة عبــر
اإلنترنــت ،توفيــر قنــوات إتصــال للتســوق عــن بعــد ،توفيــر توصيــات
خاصــة عبــر شــبكة حاســوب دوليــة ،تأجيــر معــدات االتصــال وأنظمــة
االتصــال الالســلكي ومعــدات البــث عبــر األقمــار الصناعيــة ،اإلجتماعــات عــن
ُبع ـد ،خدمــات االتصــال الالســلكي ،خدمــات البــث واإلرســال عبــر الكبــات
واألقمــار الصناعيــة ،خدمــات اإلتصــاالت عبــر األقمــار الصناعيــة ،معلومــات
حــول االتصــاالت واالتصــال الالســلكي ،توجيــه وربــط االتصــاالت ،إرســال
معلومــات النصــوص المرئيــة والنصــوص عــن بعـد ،خدمات البريــد الصوتي،
خدمــات البــث واإلرســال المرئــي ،خدمــات االتصــال المرئــي ،خدمــات إرســال
الرســائل المرئيــة ،خدمــات ســكلية ،البــث الالســلكي ،البــث الصوتــي ،البــث
عبــر األقمــار الصناعيــة ،البــث المرئــي ،البــث الالســلكي ،خدمــات البــث
عبــر االنترنــت ،االشــتراك فــي البــث التلفزيونــي ،البــث الصوتــي الرقمــي،
تشــغيل مرافــق البــث ،خدمــات البــث واالتصــال التفاعلــي ،البــث التلفزيوني
واإلذاعــي التفاعلــي ،بــث البرامــج عبــر االنترنــت ،خدمــات البــث المتعلقــة
بتلفزيــون بروتوكــول اإلنترنــت ،بــث أفــام الصــور المتحركــة عبــر االنترنــت،
البــث الصوتــي والمرئــي وبــث الوســائط المتعــددة عبــر االنترنــت وغيرهــا
مــن شــبكات االتصــاالت ،االتصــال عبــر البــث التلفزيونــي ،خدمــات البــث
التلفزيونــي ،تشــغيل شــبكات الكابــات التلفزيونيــة وأنظمــة التلفزيــون،
خدمــات التدفــق المرئــي والصوتــي والتلفزيونــي ،تدفــق التلفزيــون عبــر
االنترنــت ،جميــع الخدمــات التــي تتكــون بصفــة أساســية مــن بــث البرامــج
اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ،وجميــع الخدمــات الواقعــة فــي هــذه الفئــة

;Telecommunications; television and radio broadcasting
cable television broadcasting; communication by comput;er terminals, fiber optic networks, telegrams & telephone
;computer aided transmission of messages and images
electronic bulletin board services [telecommunications services]; information about telecommunication; news agencies; paging services [radio, telephone or other means of
;electronic communication]; providing internet chatrooms
providing telecommunication channels for teleshopping
services; providing telecommunication connections to a
global computer network; rental of telecommunication
equipment, wireless communication system and satellite
broadcast equipment; teleconferencing services; wireless
communication services; cable and satellite broadcasting
;& transmission services; satellite communication services
information about telecommunication and wireless communication; telecommunications routing and junction ser;vices; transmission of videotext and teletext information
voice mail services; video broadcasting & transmission
services; video communication services; video messaging services; wire services; wireless broadcasting; audio
;broadcasting; satellite broadcasting; video broadcasting
;wireless broadcasting; Internet broadcasting services
subscription television broadcasting; digital audio broadcasting; operation of broadcasting facilities; interactive
broadcasting and communications services; interactive
television and radio broadcasting; broadcasting of programmes via the Internet; broadcasting services relating to
Internet protocol TV; broadcasting of motion picture films
via the Internet; audio, video and multimedia broadcasting
via the Internet and other communications networks; communication via television transmissions; television trans& mission services; operation of television cable networks
television systems; video, audio and television streaming
services; streaming of television over the Internet; all services that consist essentially of the diffusion of radio or
television programmes; & all services in this class
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليــم والتهذيــب ،التدريــب ،الترفيــه ،األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة،
تنظيــم مســابقات الجمــال ،حجــز المقاعــد للعــروض المســرحية ،عــروض
ســينمائية ،خدمــات التصويــر الرقمــي ،إعــادة تســجيل الصــوت ،معلومــات
عــن الترفيــه والتربيــة والتعليــم ،إنتــاج األفــام ،خدمــات التصميــم
بخــاف المســتخدمة لغايــات الدعايــة واإلعــان ،عــرض تمثيليــات حيــة،
التصويــر بالميكروفلــم ،تأجيــر األفــام الســينمائية ،توفيــر تجهيــزات ُدور
الســينما ،خدمــات مراســلي األنبــاء ،تقديــم التقاريــر المصــورة ،التصويــر
الفوتوغرافــي ،تنظيــم حفــات (ترفيــه) ،إنتــاج وإعــداد وعــرض برامــج
الراديــو والتلفزيــون ،إنتــاج العــروض المســرحية ،إنتــاج أفــام الفيديــو،
تأجيــر أجهــزة الراديــو والتلفزيــون ،الترفيــه اإلذاعــي والتلفزيونــي
والســينمائي ،تأجيــر مســجالت الفيديــو بالحافظــات الشــريطية ،خدمــات
ســتديوهات التســجيل ،توفيــر تســهيالت الترفيــه ،تأجيــر معــدات إرســال
واســتقبال الصــوت ،تأجيــر كاميــرات الفيديــو ،تأجيــر األفــام الســينمائية،
تأجيــر أجهــزة اإلضــاءة للمســارح أو ســتوديوهات التلفزيــون ،تأجيــر
بروجكتــرات (آالت عــرض) وملحقاتهــا ،تأجيــر مشــاهد العــرض ،تأجيــر
مســجالت الصــوت ،تأجيــر كاميــرات الفيديــو ،تأجيــر أشــرطة الفيديــو،
خدمــات كتابــة الســيناريو والبرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ،اســتديوهات
ســينمائية ،ترجمــة األفــام ،نشــر وكتابــة النصــوص بخــاف نصــوص
الدعايــة واإلعــان ،اإلنتــاج المســرحي ،خدمــات وكاالت التذاكــر (ترفيــه)،
توقيــت المناســبات الرياضيــة ،ترجمــة ،إعــداد أشــرطة الفيديــو ،تســجيل
أشــرطة الفيديــو ،تنظيــم المباريــات (ترفيــه) ،خدمــات موســيقى الرســوم
المتحركــة الترفيهيــة ،تنظيــم الترفيــه الموســيقي والمرئــي ،خدمــات
الترفيــه الســمعي ،خدمــات تقديــم عــروض ســمعية بصريــة لغايــات
الترفيــه ،الترفيــه التفاعلــي ،تنظيــم األحــداث الترفيهيــة ،إعــداد البرامــج
الترفيهيــة للبــث ،توفيــر تســهيالت للترفيــه ،خدمــات الترفيــه عبــر
ألعــاب الفيديــو والكمبيوتــر ،خدمــات األلعــاب المقدمــة مباشــرة (مــن
شــبكة حاســوب) أو مــن خــال شــبكة اتصــال أخــرى ،توزيــع مسلســات
تلفزيونيــة للبــث مــن خــال محطــات تلفزيونيــة مســتقلة ،إخــراج برامــج
اإلذاعــة والتلفزيــون ،خدمــات برامــج األنبــاء للراديــو أو التلفزيــون ،توفيــر
المطبوعــات اإللكترونيــة الفوريــة (غيــر القابلــة للتنزيــل) ،نشــر الكتــب،
نشــر الكتــب والصحــف االلكترونيــة الفوريــة ،توفيــر معلومــات عــن
األنبــاء ،خدمــات التأليــف الموســيقى ،تنظيــم العــروض خدمــات متعهــدي
الحفــات ،تقديــم التقاريــر المصــورة ،التصويــر الفوتوغرافــي ،اإلنتــاج
الموســيقي ،خدمــات ســتديوهات التســجيل ،تأجيــر مشــاهد مســرحية،
الترفيــه التلفزيونــي ،تســجيل أشــرطة الفيديــو ،جميــع خدمــات اإلنتــاج
الواقعــة فــي الفئــة ،الخدمــات التــي هدفهــا األساســي الترفيــه أو التســلية
أو االســتجمام ،عــروض األعمــال الفنيــة أو األدبيــة المرئيــة للجمهــور
لغايــات ثقافيــة أو ترفيهيــة أو تعليميــة ،وجميــع الخدمــات الواقعــة فــي
هــذه الفئــة

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; sport;ing and cultural activities; arranging of beauty contests
booking of seats for shows; cinema presentations; digital imaging services; dubbing; entertainment & education information; film production; layout services
other than for advertising purposes; presentation of live
;performances; microfilming; rental of motion pictures
providing of movie theater facilities; news reporters
services; photographic reporting; photography; party
& planning (entertainment); production, preparation
presentation of radio and television programmes; production of shows; video tape film production; rental
of radio and television sets; radio, television & cine;ma entertainment; rental of video cassette recorders
recording studio services; providing of entertainment
facilities; rental of audio equipment; rental of camcorders; rental of cine-films; rental of lighting apparatus
for theatrical sets or television studios; rental of mov;ie projectors and accessories; rental of show scenery
;rental of sound recordings; rental of video cameras
rental of videotapes; scriptwriting services; movie studios; subtitling; publication & writing of texts other
than publicity texts; theater productions; ticket agency
services (entertainment); timing of sports events; translation; videotape editing; videotaping; organization of
competitions (entertainment); animated musical entertainment services; arranging of musical and visual entertainment; audio entertainment services; audio-visual
display presentation services for entertainment purposes; interactive entertainment; organisation of entertainment events; preparation of entertainment programmes
;for broadcasting; providing facilities for entertainment
video & computer game entertainment services; game
)services provided on-line (from a computer network
or any other communication network; distribution of
tv series for broadcast by independent television stations; direction of radio and television programs; news
programme services for radio or television; providing
online electronic publications (not downloadable); publication of books; publication of electronic books and
journals on-line; provision of news information; music
composition services; organization of shows [impresario services]; photogrpic reporting; photography; production of music; recording studio services; rental of
;stage scenery; television entertainment; videotaping
all production services that fall in the class; services
having the basic aim of the entertainment, amusement
or recreation; presentation of works of visual art or literature to the public for cultural, entertainment of educational purposes; & all services in this class
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من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التعليــم والتهذيــب ،التدريــب ،الترفيــه ،األنشــطة الرياضيــة والثقافيــة،
تنظيــم مســابقات الجمــال ،حجــز المقاعــد للعــروض المســرحية ،عــروض
ســينمائية ،خدمــات التصويــر الرقمــي ،إعــادة تســجيل الصــوت ،معلومــات
عــن الترفيــه والتربيــة والتعليــم ،إنتــاج األفــام ،خدمــات التصميــم
بخــاف المســتخدمة لغايــات الدعايــة واإلعــان ،عــرض تمثيليــات حيــة،
التصويــر بالميكروفلــم ،تأجيــر األفــام الســينمائية ،توفيــر تجهيــزات ُدور
الســينما ،خدمــات مراســلي األنبــاء ،تقديــم التقاريــر المصــورة ،التصويــر
الفوتوغرافــي ،تنظيــم حفــات (ترفيــه) ،إنتــاج وإعــداد وعــرض برامــج
الراديــو والتلفزيــون ،إنتــاج العــروض المســرحية ،إنتــاج أفــام الفيديــو،
تأجيــر أجهــزة الراديــو والتلفزيــون ،الترفيــه اإلذاعــي والتلفزيونــي
والســينمائي ،تأجيــر مســجالت الفيديــو بالحافظــات الشــريطية ،خدمــات
ســتديوهات التســجيل ،توفيــر تســهيالت الترفيــه ،تأجيــر معــدات إرســال
واســتقبال الصــوت ،تأجيــر كاميــرات الفيديــو ،تأجيــر األفــام الســينمائية،
تأجيــر أجهــزة اإلضــاءة للمســارح أو ســتوديوهات التلفزيــون ،تأجيــر
بروجكتــرات (آالت عــرض) وملحقاتهــا ،تأجيــر مشــاهد العــرض ،تأجيــر
مســجالت الصــوت ،تأجيــر كاميــرات الفيديــو ،تأجيــر أشــرطة الفيديــو،
خدمــات كتابــة الســيناريو والبرامــج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ،اســتديوهات
ســينمائية ،ترجمــة األفــام ،نشــر وكتابــة النصــوص بخــاف نصــوص
الدعايــة واإلعــان ،اإلنتــاج المســرحي ،خدمــات وكاالت التذاكــر (ترفيــه)،
توقيــت المناســبات الرياضيــة ،ترجمــة ،إعــداد أشــرطة الفيديــو ،تســجيل
أشــرطة الفيديــو ،تنظيــم المباريــات (ترفيــه) ،خدمــات موســيقى الرســوم
المتحركــة الترفيهيــة ،تنظيــم الترفيــه الموســيقي والمرئــي ،خدمــات
الترفيــه الســمعي ،خدمــات تقديــم عــروض ســمعية بصريــة لغايــات
الترفيــه ،الترفيــه التفاعلــي ،تنظيــم األحــداث الترفيهيــة ،إعــداد البرامــج
الترفيهيــة للبــث ،توفيــر تســهيالت للترفيــه ،خدمــات الترفيــه عبــر
ألعــاب الفيديــو والكمبيوتــر ،خدمــات األلعــاب المقدمــة مباشــرة (مــن
شــبكة حاســوب) أو مــن خــال شــبكة اتصــال أخــرى ،توزيــع مسلســات
تلفزيونيــة للبــث مــن خــال محطــات تلفزيونيــة مســتقلة ،إخــراج برامــج
اإلذاعــة والتلفزيــون ،خدمــات برامــج األنبــاء للراديــو أو التلفزيــون ،توفيــر
المطبوعــات اإللكترونيــة الفوريــة (غيــر القابلــة للتنزيــل) ،نشــر الكتــب،
نشــر الكتــب والصحــف االلكترونيــة الفوريــة ،توفيــر معلومــات عــن
األنبــاء ،خدمــات التأليــف الموســيقى ،تنظيــم العــروض خدمــات متعهــدي
الحفــات ،تقديــم التقاريــر المصــورة ،التصويــر الفوتوغرافــي ،اإلنتــاج
الموســيقي ،خدمــات ســتديوهات التســجيل ،تأجيــر مشــاهد مســرحية،
الترفيــه التلفزيونــي ،تســجيل أشــرطة الفيديــو ،جميــع خدمــات اإلنتــاج
الواقعــة فــي الفئــة ،الخدمــات التــي هدفهــا األساســي الترفيــه أو التســلية
أو االســتجمام،

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; sport;ing and cultural activities; arranging of beauty contests
booking of seats for shows; cinema presentations; digital
imaging services; dubbing; entertainment & education
information; film production; layout services other than
for advertising purposes; presentation of live performances; microfilming; rental of motion pictures; provid;ing of movie theater facilities; news reporters services
photographic reporting; photography; party planning (entertainment); production, preparation & presentation of
;radio and television programmes; production of shows
video tape film production; rental of radio and television
sets; radio, television & cinema entertainment; rental of
video cassette recorders; recording studio services; providing of entertainment facilities; rental of audio equipment; rental of camcorders; rental of cine-films; rental of
;lighting apparatus for theatrical sets or television studios
rental of movie projectors and accessories; rental of show
scenery; rental of sound recordings; rental of video cameras; rental of videotapes; scriptwriting services; movie
studios; subtitling; publication & writing of texts other
than publicity texts; theater productions; ticket agency
services (entertainment); timing of sports events; translation; videotape editing; videotaping; organization of
competitions (entertainment); animated musical entertainment services; arranging of musical and visual entertainment; audio entertainment services; audio-visual
;display presentation services for entertainment purposes
interactive entertainment; organisation of entertainment
events; preparation of entertainment programmes for
broadcasting; providing facilities for entertainment; video & computer game entertainment services; game services provided on-line (from a computer network) or any
other communication network; distribution of tv series
for broadcast by independent television stations; direction of radio and television programs; news programme
;services for radio or television
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providing online electronic publications (not download- عــروض األعمــال الفنيــة أو األدبيــة المرئيــة للجمهــور لغايــات ثقافيــة أو
 وجميــع الخدمــات الواقعــة فــي هــذه الفئــة،ترفيهيــة أو تعليميــة
able); publication of books; publication of electronic
books and journals on-line; provision of news information; music composition services; organization of shows
[impresario services]; photogrpic reporting; photography; production of music; recording studio services;
rental of stage scenery; television entertainment; videotaping; all production services that fall in the class; services having the basic aim of the entertainment, amusement or recreation; presentation of works of visual art
or literature to the public for cultural, entertainment of
educational purposes; & all services in this class

( 314 )

Date :30/11/2020

2020/11/30 : التاريخ
39359 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف

Trademark No.:39359
Class: 43
Applicant Name: Bateel Factory for Sweets &
Chocolate

 مصنع بتيل للحلويات والشيكوالتة: بإسم

Applicant Address :Riyadh / Second Industrial City - -  طريــق الخــرج-  المدينــة الصناعيــة الثانيــة/  الريــاض: العنــوان
Al-Kharj Road -The Kingdom of Saudi Arabia .
المملكــة العربيــة الســعودية
Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O –  نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة: عنــوان التبليــغ
Box 219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smas219 الطابــق الســادس ص ب
ip.com

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Service for providing food and drink; temporary  خدمــات،خدمــات توفيــر األطعمــة والمشــروبات؛ اإليــواء المؤقــت
accommodation, café services, food and drink catering,
. خدمــات المطاعــم، التمويــن بالطعــام والشــراب،المقاهــي
restaurant services.

( 315 )

Date :30/11/2020
Trademark No.:39360

2020/11/30 : التاريخ
39360 : العالمة التجارية رقم
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Class: 29

في الصنف 29 :

Applicant Name: Bateel Factory for Sweets & Chocolate

بإسم  :مصنع بتيل للحلويات والشيكوالتة

العنــوان  :الريــاض  /المدينــة الصناعيــة الثانيــة  -طريــق الخــرج Applicant Address :Riyadh / Second Industrial City - -
Al-Kharj Road -The Kingdom of Saudi Arabia .
المملكــة العربيــة الســعودية
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O Box
219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smas-ip.com
الطابــق الســادس ص ب 219

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكســرات محــاة بالســكاكر ،تمــور ،زيــت زيتــون بكــر ممتــاز ،مربيــات،
ّدهنــات أساســها مكســرات ،زبيــب ،شــوربات ،فواكــه مغطــاة بالســكر،
َ
مكســرات منكهــة ،مكســرات محضــرة.

Candied nuts, dates, Extra virgin olive oil, Jam, Nut
based Spreads, Raisins, soups, Crystallized fruits, flavoured nuts, nuts, prepared.

) ( 316

Date :30/11/2020

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39361 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39361
Class: 30
& Applicant Name: Bateel Factory for Sweets
Chocolate

بإسم  :مصنع بتيل للحلويات والشيكوالتة

العنــوان  :الريــاض  /المدينــة الصناعيــة الثانيــة  -طريــق الخــرج Applicant Address :Riyadh / Second Industrial City - -
Al-Kharj Road -The Kingdom of Saudi Arabia .
المملكــة العربيــة الســعودية

عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة –
الطابــق الســادس ص ب 219

Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O Box
219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smas-ip.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البســكويت /كعــك محلــى ،خبــز ،خبــز إفرنجــي ،ألــواح مــن الحبــوب ،كيــك،
شــوكوالته ،موســية الشــوكوالتهّ ،دهنــات شــوكوالته تحتــوي علــى
مكســراتّ ،دهنــات أساســها الشــوكوالته ،بنــدق مغطــى بالشــوكوالته،
قهــوة ،توابــل ،توابــل ســلطة (للمقاهــي) ،عســل ،بوظــة (آيــس كريــم)،
معكــرون (معجنــات) ،فطائــر ،مهلبيــة ،كيــش (فطيــرة كســترد) ،صلصــات
(توابــل للمقاهــي) ،تورتــات (كيــك بالفواكــه) ،شــاي ،خــل.

biscuits/ cookies, Breads, bread rolls, cereal bar, cakes,
chocolate, chocolate mousses, Chocolate spreads containing nuts, chocolate based spreads, chocolate coated nuts,
coffee, condiments, Dressing for salad (for cafes), honey,
ice cream, Macaroons (pastry), pastries, pudding, quiches, sauces (Condiments for cafes), Tarts, tea, Vinegar

) ( 317

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39362 :

Date :30/11/2020
Trademark No.:39362
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Class: 30

في الصنف 30 :

Applicant Name: Bateel Factory for Sweets & Chocolate

بإسم  :مصنع بتيل للحلويات والشيكوالتة

العنــوان  :الريــاض  /المدينــة الصناعيــة الثانيــة  -طريــق الخــرج Applicant Address :Riyadh / Second Industrial City - -
Al-Kharj Road -The Kingdom of Saudi Arabia .
المملكــة العربيــة الســعودية
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O
Box 219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smasالطابــق الســادس ص ب 219
ip.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بســكويت /كعــك محلــى ،خبــز ،خبــز إفرنجــي ،ألــواح مــن الحبــوب ،كيــك،
شــوكوالته ،موســية الشــوكوالتهّ ،دهنــات شــوكوالته تحتــوي علــى
مكســراتّ ،دهنــات أساســها الشــوكوالته ،بنــدق مغطــى بالشــوكوالته،
قهــوة ،توابــل ،توابــل ســلطة (للمقاهــي) ،عســل ،بوظــة (آيــس كريــم)،
معكــرون (معجنــات) ،فطائــر ،مهلبيــة ،كيــش (فطيــرة كســترد) ،صلصــات
(توابــل للمقاهــي) ،تورتــات (كيــك بالفواكــه) ،شــاي ،خــل.

biscuits/ cookies, Breads, bread rolls, cereal bar, cakes,
chocolate, chocolate mousses, Chocolate spreads containing nuts, chocolate based spreads, chocolate coated nuts,
coffee, condiments, Dressing for salad (for cafes), honey,
ice cream, Macaroons (pastry), pastries, pudding, quiches, sauces (Condiments for cafes), Tarts, tea, Vinegar

) ( 318

Date :30/11/2020

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39363 :
في الصنف 29 :

Trademark No.:39363
Class: 29
& Applicant Name: Bateel Factory for Sweets
Chocolate

بإسم  :مصنع بتيل للحلويات والشيكوالتة

العنــوان  :الريــاض  /المدينــة الصناعيــة الثانيــة  -طريــق الخــرج Applicant Address :Riyadh / Second Industrial City - -
Al-Kharj Road -The Kingdom of Saudi Arabia .
المملكــة العربيــة الســعودية
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O Box
219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smas-ip.com
الطابــق الســادس ص ب 219

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكســرات محــاة بالســكاكر ،تمــور ،زيــت زيتــون بكــر ممتــاز ،مربيــات،
ّدهنــات أساســها مكســرات ،زبيــب ،شــوربات ،فواكــه مغطــاة بالســكر،
َ
مكســرات منكهــة ،مكســرات محضــرة.

Candied nuts, dates, Extra virgin olive oil, Jam, Nut
based Spreads, Raisins, soups, Crystallized fruits, flavoured nuts, nuts, prepared.

) ( 319
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Date :30/11/2020

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39365 :
في الصنف 33 :

Class: 33

بإسم  :شركة معامل النسر للتقطير

Applicant Name: Eagle Distilleries Co.

Trademark No.:39365

العنــوان  :شــارع الشــهيد وصفــي التــل ,ص.ب , )4( .الزرقــاء
( ,)13110األردن

Applicant Address :Wasfi Al-Tal St. P.O. Box (4), Zarka
(13110), Jordan

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الجــن  ،العــرق  ،الوســكي  ،النبيــذ  ،الفــودكا  ،الــرم  ،الكونيــاك ،
البرانــدي  ،الليكيــر

Gin, Arak, Whisky, Wine, Vodka, Rum, Cognac,
Brandy, Liqueur

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 :30/11/2020

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39368 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39368
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،ســكاكر حلويــات الســكر ،البســكويت/الكعك
المحلــى ،بســكويت مــن الشــعير المنبــت (الملــت) ،الكعــك ،الباســتا،
المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة،
مســحوق الخبــازة ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب
والصلصــات (التوابــل) ،مثلجــات العجيــن ،القهــوة  ،الشــاي ،الــكاكاو ،الســكر،
األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــامالقهــوة ،الخبــز ،الفطائــر ،عســل
النحــل ،العســل األســود ،مثلجــات ،الملــح ،الخــردل ،طحيــن القمــح ،الطحيــن
المصنــوع مــن الحبــوب ،مســتحضرات الحبــوب ،مقبــات هنديــة ،التوابــل.
صلصــات مــرقاللحــم ،الفشــار

Chocolates
confectioneries, Sugar Confectionery
Candy , Biscuits/cookies, malt biscuits, cakes, Pasta,
Macaroni, Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder, dressing for Salad, Mayonnaise, Vinegar,
Ketchup, Sauces(condiments), ices, dough ice creams,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, bread, pastry, honey, treacle, ices, salt, mustard,
wheat flour, flour made from cereals, cereal preparations, chutneys, spices. Meat gravies, popcorn

) ( 321

التاريخ 2020/11/30 :

Date :30/11/2020
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Trademark No.:39369

العالمة التجارية رقم 39369 :
في الصنف 30 :

Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،ســكاكر حلويــات الســكر ،البســكويت/الكعك
المحلــى ،بســكويت مــن الشــعير المنبــت (الملــت) ،الكعــك ،الباســتا،
المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة،
مســحوق الخبــازة ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب
والصلصــات (التوابــل) ،مثلجــات العجيــن ،القهــوة  ،الشــاي ،الــكاكاو ،الســكر،
األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــامالقهــوة ،الخبــز ،الفطائــر ،عســل
النحــل ،العســل األســود ،مثلجــات ،الملــح ،الخــردل ،طحيــن القمــح ،الطحيــن
المصنــوع مــن الحبــوب ،مســتحضرات الحبــوب ،مقبــات هنديــة ،التوابــل.
صلصــات مــرقاللحــم ،الفشــار

Chocolates
confectioneries, Sugar Confectionery
Candy , Biscuits/cookies, malt biscuits, cakes, Pasta,
Macaroni, Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder, dressing for Salad, Mayonnaise, Vinegar,
Ketchup, Sauces(condiments), ices, dough ice creams,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, bread, pastry, honey, treacle, ices, salt, mustard,
wheat flour, flour made from cereals, cereal preparations, chutneys, spices. Meat gravies, popcorn

) ( 322

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39370 :
في الصنف 30 :
بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

Date :30/11/2020
Trademark No.:39370
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC
Applicant Address :Al-Wahda Street, Industrial Area
No.1, P.O. Box 4115, Sharjah, United Arab Emirates

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،ســكاكر حلويــات الســكر ،البســكويت/الكعك
المحلــى ،بســكويت مــن الشــعير المنبــت (الملــت) ،الكعــك ،الباســتا،
المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة،
مســحوق الخبــازة ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب
والصلصــات (التوابــل) ،مثلجــات العجيــن ،القهــوة  ،الشــاي ،الــكاكاو ،الســكر،
األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــامالقهــوة ،الخبــز ،الفطائــر ،عســل
النحــل ،العســل األســود ،مثلجــات ،الملــح ،الخــردل ،طحيــن القمــح ،الطحيــن
المصنــوع مــن الحبــوب ،مســتحضرات الحبــوب ،مقبــات هنديــة ،التوابــل.
صلصــات مــرقاللحــم ،الفشــار

Goods/Services:
Chocolates
confectioneries, Sugar Confectionery
Candy , Biscuits/cookies, malt biscuits, cakes, Pasta,
Macaroni, Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder, dressing for Salad, Mayonnaise, Vinegar,
Ketchup, Sauces(condiments), ices, dough ice creams,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, bread, pastry, honey, treacle, ices, salt, mustard,
wheat flour, flour made from cereals, cereal preparations, chutneys, spices. Meat gravies, popcorn
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Date :30/11/2020

التاريخ 2020/11/30 :
العالمة التجارية رقم 39371 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:39371
Class: 30
Applicant Name: International Foodstuffs Co LLC

بإسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.
العنــوان  :شــارع الوحــدة ,المنطقــة الصناعيــة رقــم  ,1ص.ب:
 ,4115الشــارقة ,االمــارات العربيــة المتحــدة

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

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته ،الحلويــات ،ســكاكر حلويــات الســكر ،البســكويت/الكعك
المحلــى ،بســكويت مــن الشــعير المنبــت (الملــت) ،الكعــك ،الباســتا،
المعكرونــة ،المعكرونــة العصائيــة ،الســباغيتي ،الشــعيرية ،الخميــرة،
مســحوق الخبــازة ،توابــل الســلطة ،المايونيــز ،الخــل ،الكاتــش اب
والصلصــات (التوابــل) ،مثلجــات العجيــن ،القهــوة  ،الشــاي ،الــكاكاو ،الســكر،
األرز ،التابيــوكا ،الســاجو ،ومــا يقــوم مقــامالقهــوة ،الخبــز ،الفطائــر ،عســل
النحــل ،العســل األســود ،مثلجــات ،الملــح ،الخــردل ،طحيــن القمــح ،الطحيــن
المصنــوع مــن الحبــوب ،مســتحضرات الحبــوب ،مقبــات هنديــة ،التوابــل.
صلصــات مــرقاللحــم ،الفشــار

Chocolates
confectioneries, Sugar Confectionery
Candy , Biscuits/cookies, malt biscuits, cakes, Pasta,
Macaroni, Noodles, Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder, dressing for Salad, Mayonnaise, Vinegar,
Ketchup, Sauces(condiments), ices, dough ice creams,
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee, bread, pastry, honey, treacle, ices, salt, mustard,
wheat flour, flour made from cereals, cereal preparations, chutneys, spices. Meat gravies, popcorn

) ( 324

التاريخ 2020/12/01 :
العالمة التجارية رقم 39372 :
في الصنف 43 :
بإسم  :شركة العميد للصناعات الغذائية
العنوان  :االردن ،عمان ،ص ب  ،1557الرمز البريدي  19531
عنــوان التبليــغ  :المحامــي علــي البــكار نابلــس  -ش ســفيان -
عمــارة غــزال  -جــوال 0599383841 :

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المقاهي  ،الكفتيريات

Date :01/12/2020
Trademark No.:39372
Class: 43
Applicant Name: Ameed Food Industries Co.
Applicant Address :P.O. Box 1557, Amman 11953,
Jordan
Applicant for Correspondence: Ali al bakar nablus

Goods/Services:
Cafes ,cafeteirias

2021/1/21
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Date :29/08/2016

2016/08/29 : التاريخ
29892 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف

Trademark No.:29892
Class: 29
Applicant Name: Sharekat Nice Lilmawad Algthaiya
Mosahama Khososiya

 شركة نايس للمواد الغذائية مساهمة خصوصية: بإسم

Applicant Address :Ramallah Shoqba Bejaneb Masjed
Alsabiren

 رام الله شقبا بجانب مسجد الصابرين: العنوان

Applicant for Correspondence:

0598216712  جوال5  عمارة الهندي ط: عنوان التبليغ

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Ajvar [preserved peppers], Hummus [chickpea paste] ، ) حمــص (عجينــة الحمــص، ) مخلــل الفلفــل الحــار ( فلفــل محفــوظ
, Piccalilli , Salads (Vegetable) , Vegetables, cooked ,  خضــروات معلبة،  خضــروات مطبوخــة،  ســلطة خضــروات، مخلــات
Vegetables, tinned [canned (Am.)

- :اشتراطات خاصة

( 326 )

Date :08/09/2019
Trademark No.:36710
Class: 7

2019/09/08 : التاريخ
36710 : العالمة التجارية رقم
7 : في الصنف

Applicant Name: ABU JARERAH COMPANY FOR
INDUSTRIAL INSTRUMENTS

 شركة ابو جريرة لتجارة المعدات الصناعية: بإسم

Applicant Address :AL DAHRYEH WAL ALI VALY
ST

2266454  الخليل الظاهرية شارع واد علي: العنوان

Applicant for Correspondence: AL DAHRYEH WAL
ALI VALY ST

2266454  الخليل الظاهرية شارع واد علي: عنوان التبليغ

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Hoists ,pump machines,welding machines electriv, معــدات غســل,االت نجارة,االت لحــام كهربــاء,مضخــات, رافعــات
wood working machines,washing installations خالطــات, عــدد تحمــل باليــد بخــاف التــي تــدار يدويــا,المركبات
for vehicles ,tool hands held other than hand
مولــدات الكهربــاء االت زراعيــة وخــردوات,
operated,mixers machines ,generation of electricity
,agriculture
machines,scrap

العـدد الخامس والثالثون

189

2021/1/21

) ( 327

Date :27/10/2019

التاريخ 2019/10/27 :
العالمة التجارية رقم 36986 :
في الصنف 4 :

Trademark No.:36986
Class: 4
Applicant Name: zaidan shaker al fatah al natsheh

بإسم  :زيدان شاكر عبد الفتاح نتشه

Applicant Address :al khaleel -wad al kota

العنوان  :الخليل -واد القطع-0599257700

Applicant for Correspondence: al khaleel -wad al kota

عنوان التبليغ  :الخليل -واد القطع-0599257700

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

فحم صناعي

industrial charcoal

) ( 328

التاريخ 2019/12/19 :
العالمة التجارية رقم 37381 :
في الصنف 3 :
بإسم  :أف تربل إم للمواد االستهالكية
العنــوان  :أف تربــل إم للمــواد االســتهالكية/الخليل /حلحــول/
بالقــرب مــن مســجد الــذروة()0595300650

Date :19/12/2019
Trademark No.:37381
Class: 3
Applicant Name: F Ttiple M Consumable Goods
Applicant Address :F Ttiple M Consumable Goods/
Hebron/Halhul/near alzerwa Mosque 0599300650

عنــوان التبليــغ  :أف تربــل إم للمــواد االســتهالكية/الخليل Applicant for Correspondence: F Ttiple M Consumable /
Goods/
Hebron/Halhul/near
alzerwa
Mosque
حلحول/بالقــرب مــن مســجد الــذروة()0595300650
0599300650

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تبييــض أقمشــة و مــواد اخــرى تســتعمل فــي
غســيل و كــوي المالبــس ،مســتحضرات تنظيــف و ســقل و جلــي
و كشــط،صابون و زيــوت عطريــة ،مســتحضرات تجميــل ،غســول
(لوشن)للشــعر.

Goods/Services:
: Bleaching preparations and other substances
for laundry use; cleaning, polishing, scouring
and abrasive preparations; soaps; perfumery,
essential oils, cosmetics, hair lotions
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Date :12/02/2020

التاريخ 2020/02/12 :
العالمة التجارية رقم 37727 :
في الصنف 29 :

Trademark No.:37727
Class: 29
Applicant Name: ALkhitir For Food Stuff Company

بإسم  :شركة الختيار للمواد الغذائية

Applicant Address :Hebron Alharya Vally

العنوان  :الخليل واد الهرية

عنــوان التبليــغ  :المحامــي عبدالرحيــم عرفــة الخليــل عيــن ســارة Applicant for Correspondence: Lawyer Abedelraheem
Arafeh Hebron Ain Sara Alnor Bulding Fl. 6 Jawwal
عمــارة النــور الطابــق الســادس جــوال 0569060565
0569060565

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خالصــات اللحــم،
فواكــه وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام جيلــي
ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات
الحليــب ،الزيــوت والدهــون الصالحــة لــأكل.وكل مــا ذكــر فــي
الصنــف

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.All Items Mensioned in class 30

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 330

التاريخ 2020/02/16 :
العالمة التجارية رقم 37747 :
في الصنف 5 :

Date :16/02/2020
Trademark No.:37747
Class: 5

بإســم  :اينــكا هيجيــن اورونليــري ســانايى فــي تيجاريــت انونيــم
شــيركيتي

Applicant Name: ENKA HIJYEN URUNLERI
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان  .5 :اورجانيــزى ســانايى بولجيســي 83535 ،نولــو جــادي،
نــو 15:شــهيتكاميل  -غازيانتــاب ،تركيــا

Applicant Address :5. Organize Sanayi Bolgesi, 83535
Nolu Cadde, No:15 Sehitkamil - Gaziantep, Turkey

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية  /بيت ساحور  -ص.ب 182

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المســتحضرات الصيدالنيــة والبيطريــة لألغــراض الطبيــة؛
المســتحضرات الكيميائيــة لألغــراض الطبية والبيطرية ،الكواشــف
الكيميائيــة لألغــراض الصيدالنيــة والبيطريــة ،المــواد المشــعة
لألغــراض الطبيــة والبيطريــة؛ مســتحضرات التجميــل الطبيــة؛
المكمــات الغذائيــة لألغــراض الصيدالنيــة والبيطريــة؛ المكمــات
الغذائيــة لالســتهالك البشــري؛ المكمــات الغذائيــة للحيوانــات؛
المكمــات الغذائيــة؛ مســتحضرات طبيــة ألغــراض التخســيس؛
الغــذاء لألطفــال الرضــع؛ األعشــاب والمشــروبات العشــبية مكيفــه
لألغــراض طبيــة؛ مســتحضرات والمــواد طــب األســنان ،مــواد حشــو
األســنان ،مــواد انطبــاع األســنان ،المــواد الالصقــة األســنان والمــواد
الالزمــة إلصــاح األســنان؛ المســتحضرات الصحيــة لالســتخدام
الطبــي؛ الفــوط الصحيــة؛ الســدادات الصحيــة؛ اللصقــات الطبيــة؛
مــواد للضمــادات؛ حفاضــات بمــا فــي ذلــك تلــك المصنوعــة
مــن الــورق والنســيج؛ حفاضــات األطفــال مــن الــورق؛ حفاضــات
األطفــال مــن النســيج ،مناديــل األطفــال الورقيــة ،حفاضــات الكبــار
مــن الــورق ،حفاضــات الكبــار مــن النســيج ،حفاضــات للحيوانــات
االليفــة؛ مســتحضرات لتدميــر الحشــرات؛ مبيــدات الفطريــات،
مبيــدات األعشــاب؛ مبيــدات القــوارض؛ مزيــات الروائــح بخــاف
مــا هــو للبشــر أو الحيوانــات؛ مســتحضرات إزالــة الروائــح الكريهــة
مــن الهــواء؛ المطهــرات؛ المعقمــات؛ المنظفــات لألغــراض الطبيــة؛
الصابــون الطبــي ،الصابــون المطهــر ،مســتحضرات اليديــن مضــادة
للجراثيــم

Pharmaceutical and veterinary preparations for
medical purposes; chemical preparations for medical
and veterinary purposes, chemical reagents for
pharmaceutical and veterinary purposes, radioactive
;substances for medical and veterinary purposes
medicated cosmetics; dietary supplements for
pharmaceutical and veterinary purposes; dietary
supplements for human consumption; dietary
;supplements for animals; nutritional supplements
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, dental
adhesives and material for repairing teeth; sanitary
preparations for medical use; hygienic pads; hygienic
tampons; plasters; materials for dressings; diapers,
including those made of paper and textiles; babies
diapers of paper; babies diapers of textile, babies napkins
of paper, adult diapers of paper, adult diapers of textile,
;diapers for pets; preparations for destroying vermin
fungicides, herbicides; rodenticides; deodorants, other
than for human beings or for animals; air deodorising
preparations; disinfectants; antiseptics; detergents for
medical purposes; medicated soap, disinfectant soap,
antibacterial hand lotions

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 331

التاريخ 2020/02/13 :
العالمة التجارية رقم 37757 :
في الصنف 43 :
بإسم  :احمد منذر صبحي شحروري
العنوان  :نابلس  /بيت وزن

Date :13/02/2020
Trademark No.:37757
Class: 43
Applicant Name: AHMAAD MONTHER SOBHI
SHAHRORI
Applicant Address :NABLUS / BEIT WAZAN

عنــوان التبليــغ  :مكتــب المحامــي فــادي بــال برمبــو /نابلــسApplicant for Correspondence: advocate Fadi Bilal -
Barampo/ Nablus, Rafedia, Harwash Building, 4th
رفيديا-عمــارة هــروش -طابــق الرابــع /جــوال0599073079 :
floor/ jawwal: 0599073079
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

CAFETERIAS AND RESTAURANTS

الكافتيريات و المطاعم

) ( 332

Date :19/02/2020

التاريخ 2020/02/19 :
العالمة التجارية رقم 37789 :
في الصنف 6 :

Trademark No.:37789
Class: 6

بإسم  :شركة مصنع الشرق لاللكترود

Applicant Name: al shark electrod company

العنوان  :الخليل  -شارع السالم

Applicant Address :Hebron-Al Salam Street
Applicant for Correspondence: Hebron-Al Salam Street

عنوان التبليغ  :الخليل  -شارع السالم

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

welding electrods

اسياخ اللحام

) ( 333

التاريخ 2020/03/29 :
العالمة التجارية رقم 38033 :
في الصنف 25 :
بإسم  :شركة فياكوم اوفرسيز القابضة سي في

Date :29/03/2020
Trademark No.:38033
Class: 25
Applicant Name: Viacom Overseas Holdings C.V.

العنــوان  :أطلــس أرين ـا ،عمــارة أســيا ،هوجورددريــف  1101 ،5ب Applicant Address :Atlas Arena, Asia Building,
Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Netherlands
أ ،أمســتردام ،هولنــدا

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أثــواب اســتحمام ،أرواب اســتحمام ،ثيــاب البحــر ،أحزمــة مالبــس،
ســراويل قصيــرة ،جاكيتــات ،معاطــف ،جــوارب قصيــرة ،لبــاس
القــدم ،بندانــات ،ســترات ،ازيــاء الهالوييــن ،مالبــس للحفــات
التنكريــة ،أزيــاء شــخصيات ،أزيــاء للمســرح ،أثــواب ،قفــازات،

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

Goods/Services:
BATHING SUITS, BATHROBES, BEACHWEAR,
CLOTHING BELTS, SHORTS, JACKETS, COATS,
SOCKS, FOOTWEAR, BANDANAS, SWEATERS,
HALLOWEEN COSTUMES,

العـدد الخامس والثالثون
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ســراويل رياضيــة ،أغطيــة لألذنيــن ،أغطيــة الرقبــة ،بيجامــات،
ســراويل داخليــة ،قمصــان ،قمصــان ثقيلــة ،مالبــس التزلــج،
ســراويل ،واقيــات مــن الشــمس ،حمــاالت للبنطلونــات ،بلــوز مــع قبــة
ضيقــة ،مالبــس داخليــة ،صــدارات ،بــدالت احمــاء ،أغطيــة الــرأس.

MASQUERADE
COSTUMES,
CHARACTER
COSTUMES, STAGE COSTUMES, DRESSES,
GLOVES,
GYM
SHORTS,
EAR
MUFFS,
NECKWEAR, PAJAMAS, PANTS, SHIRTS, SWEAT
SHIRTS, SKI WEAR, SLACKS, SUN VISORS,
SUSPENDERS, TURTLENECKS, UNDERCLOTHES,
VESTS, WARM-UP SUITS, HEADWEAR.
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 334

التاريخ 2020/03/29 :
العالمة التجارية رقم 38034 :
في الصنف 28 :
بإسم  :شركة فياكوم اوفرسيز القابضة سي في

Date :29/03/2020
Trademark No.:38034
Class: 28
Applicant Name: Viacom Overseas Holdings C.V.

العنــوان  :أطلــس أرين ـا ،عمــارة أســيا ،هوجورددريــف  1101 ،5ب Applicant Address :Atlas Arena, Asia Building,
Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Netherlands
أ ،أمســتردام ،هولنــدا

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللعــب وأدوات اللعــب؛ أوراق اللعــب ،لعبــة الســهام ،دمــى؛ ألعــاب
نفــخ؛ دمــى مصنوعــة مــن المخمــل؛ ألعــاب مصنوعــة مــن المخمــل؛
مجســمات الشــخصيات و ملحقاتهــا؛ آالت ألعــاب الفيديــو
المســتقلة التــي تعمــل باالقــراص المضغوطــة ،آالت ألعــاب
الفيديــو المســتقلة ،األلعــاب اللوحيــة؛ أدوات رياضيــة؛ مضــارب
غولــف ،كــرات البيســبول ،كــرات القــدم ،كــرة المضــرب ،كــرات
األنشــطة ،ألــواح تزلج؛مضــارب البيســبول؛ زينــة لشــجرة أعيــاد
الميــاد.

اشتراطات خاصة:

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

Goods/Services:
GAMES AND PLAYTHINGS, NAMELY, CARD
;GAMES, DARTS, DOLLS; INFLATABLE TOYS
PLUSH DOLLS; PLUSH TOYS; ACTION FIGURES
AND ACCESSORIES THEREOF; STAND ALONE
VIDEO GAME MACHINES UTILIZING CD
ROM&apos;S, STAND ALONE VIDEO GAME
MACHINES, STAND ALONE AUDIO OUTPUT
;GAME MACHINES, AND BOARD GAMES
SPORTING ARTICLES, NAMELY, GOLF CLUBS,
BASEBALLS, FOOTBALLS, PADDLE BALLS,
ACTIVITY BALLS, SKATEBOARDS; BASEBALL
BATS; DECORATIONS FOR CHRISTMAS TREES.
Special condition:
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التاريخ 2020/03/29 :
العالمة التجارية رقم 38036 :
في الصنف 41 :
بإسم  :شركة فياكوم اوفرسيز القابضة سي في

Date :29/03/2020
Trademark No.:38036
Class: 41
Applicant Name: .Viacom Overseas Holdings C.V

العنــوان  :أطلــس أرين ـا ،عمــارة أســيا ،هوجورددريــف  1101 ،5ب Applicant Address :Atlas Arena, Asia Building,
Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Netherlands
أ ،أمســتردام ،هولنــدا

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الترفيــه؛ خدمــات الترفيــه التلفزيونــي؛ األفــام
الســينمائية ،خدمــات الفيديــو والمســرح الترفيهيــة؛ انتــاج
و تقديــم و عــرض و توزيــع و المعــارض و الترويــج و توصيــل و
تأجيــر البرامــج التلفزيونيــة ،االفــام الروائيــة ،تســجيالت أفــام
وأصــوات وفيديــو لرســوم متحركــة؛ انتــاج األفــام والبرامــج
التلفزيونيــة؛ االنتــاج الترفيهــي المباشــر؛ المنتزهــات و مــدن
المالهــي الترفيهيــة؛ خدمــات المنتزهــات ومــدن المالهــي
الترفيهيــة؛ المنتزهــات و مــدن المالهــي الترفيهيــة بتصاميــم
خاصــة باألفــام والبرامــج التلفزيونيــة؛ تشــغيل و ادارة وتســيير
صناعــة الترفيــه ومــدن المالهــي؛ خدمــات أروقــة الترفيــه؛ خدمــات
تأجيــر الماكنــات الترفيهيــة؛ نشــر الكتــب والمجــات والمجــات
الدوريــة؛ توفيــر المنشــورات اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت ؛ تنظيــم
وإنتــاج وتقديــم المســابقات واأللعــاب و المعــارض و الفعاليــات
و العــروض والعــروض المســرحية واألداء النظــري والحفــات وأداء
العــروض الحيــة وفعاليــات المشــاركة الجماهيريــة؛ تنظيــم
مســابقات المواهــب واحتفــاالت توزيــع جوائــز الموســيقى
والتلفزيــون؛ خدمــات المعلومــات عبــر اإلنترنــت المتعلقــة بخدمــات
األلعــاب اإللكترونيــة التــي توفرهــا وســائل اإلنترنــت أو الهواتــف
المحمولــة؛ توفيــر موســيقى رقميــة (غيــر قابلــة للتحميــل)
لإلنترنــت أو الهواتــف المحمولــة؛ خدمــات األلعــاب اإللكترونيــة
المقدمــة مــن قاعــدة بيانــات الكمبيوتــر أو عــن طريــق اإلنترنــت أو
بواســطة الهواتــف المحمولــة؛ توفيــر نظــام تصويــت عبــر اإلنترنت
عــن طريــق اإلنترنــت أو جهــاز اتصــال الســلكي ألغــراض الترفيــه؛
إنتــاج وتوزيــع أقــراص مســبقة التســجيل وأقــراص رقميــة عاليــة
ً
التعريــف وأقــراص صوتيــة مســجلة مســبقا ووســائط تخزيــن
رقميــة غيــر االســطوانات؛ إنتــاج صــور متحركــة؛

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

Goods/Services:
ENTERTAINMENT
;SERVICES
TELEVISION
ENTERTAINMENT SERVICES; MOTION PICTURE,
VIDEO
AND
THEATRE
ENTERTAINMENT
;SERVICES
PRODUCTION,
PRESENTATION,
SHOWING,
DISTRIBUTION,
EXHIBITION,
SYNDICATION, NETWORKING AND RENTAL
OF TELEVISION PROGRAMMES, FEATURES
AND FILMS, ANIMATED FILMS AND SOUND
AND VIDEO RECORDINGS; PRODUCTION OF
TELEVISION SHOWS AND MOVIES; PRODUCTION
OF
LIVE
ENTERTAINMENT; AMUSEMENT
AND THEME PARK RIDES; AMUSEMENT AND
THEME PARK SERVICES; AMUSEMENT AND
THEME PARK SERVICES WITH THE THEME OF
TELEVISION SHOWS AND MOVIES; OPERATION,
ADMINISTRATION,
MANAGEMENT
AND
;CONDUCT OF AMUSEMENT AND THEME PARKS
AMUSEMENT ARCADE SERVICES; AMUSEMENT
ARCADE
MACHINE
RENTAL
;SERVICES
PUBLICATION OF BOOKS, MAGAZINES AND
PERIODICALS; PROVIDING ONLINE ELECTRONIC
PUBLICATIONS; ORGANIZATION, PRODUCTION
AND
PRESENTATION
OF
COMPETITIONS,
CONTESTS, GAMES, QUIZZES, EXHIBITIONS,
EVENTS, SHOWS, ROAD SHOWS, STAGED
EVENTS, THEATRICAL PERFORMANCES,
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CONCERTS, LIVE PERFORMANCES AND AUDIENCE
PARTICIPATION EVENTS; ORGANISING TALENT
CONTESTS AND MUSIC AND TELEVISION AWARD
EVENTS; ONLINE INFORMATION SERVICES RELATING
TO ELECTRONIC GAMES SERVICES PROVIDED BY
MEANS OF THE INTERNET OR MOBILE PHONES;
PROVIDING DIGITAL MUSIC (NOT DOWNLOADABLE)
FOR THE INTERNET OR MOBILE PHONES; ELECTRONIC
GAMES SERVICES PROVIDED FROM A COMPUTER
DATABASE OR BY MEANS OF THE INTERNET OR BY
MOBILE PHONES; PROVIDING AN ONLINE VOTING
SYSTEM VIA THE INTERNET OR A WIRELESS
COMMUNICATION DEVICE FOR ENTERTAINMENT
PURPOSES; PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF
PRE-RECORDED DVDS, HIGH-DEFINITION DIGITAL
DISCS, AND PRE-RECORDED AUDIO DISCS AND NONDISC DIGITAL STORAGE MEDIA; PRODUCTION OF
ANIMATED MOTION PICTURES; PROVIDING ONLINE
NON-DOWNLOADABLE VIDEO CLIPS AND OTHER
MULTIMEDIA DIGITAL CONTENT CONTAINING
AUDIO, VIDEO, ARTWORK, AND/OR TEXT FROM OR
RELATED TO MOTION PICTURES OR TELEVISION
SHOWS;
PROVIDING
NON-DOWNLOADABLE
MOVIES, TELEVISION SHOWS AND CARTOONS;
PROVIDING INFORMATION IN THE FIELDS OF
TELELVISION ENTERTAINMENT, MOVIES, GAMES
AND MUSIC OVER COMPUTER NETWORKS AND
GLOBAL COMMUNICATION NETWORKS OR MOBILE
PHONES; PROVIDING A WEBSITE FEATURING NONDOWNLOADABLE TELEVISION SHOWS, MOVIES,
CARTOONS, AND MULTIMEDIA ENTERTAINMENT
CONTENT, AS WELL AS INFORMATION REGARDING
TELEVISIION
SHOWS,
MOVIES,
CARTOONS
AND MULTIMEDIA ENTERTAINMENT CONTENT;
ENTERTAIMENT IN THE NATURE OF LIVE
PERFORMANCES AND PERSONAL APPEARANCES BY
A COSTUMED CHARACTER.

العـدد الخامس والثالثون

توفيــر مقاطــع فيديــو غيــر قابلــة للتنزيــل عبــر اإلنترنــت وغيــر
ذلــك مــن المحتــوى الرقمــي للوســائط المتعــددة الــذي يحتــوي
 أو النــص مــن أو ذات الصلــة إلــى/ علــى الصــوت والفيديــو والفــن و
الصــور المتحركــة أو عــروض التليفزيــون؛ توفيــر أفــام غيــر قابلــة
 وعــروض تليفزيونيــة وكرتــون؛ توفيــر المعلومــات، للتحميــل
فــي مجــاالت الترفيــه التليفزيونــي واأللعــاب واألفــام وشــبكات
الكمبيوتــر وشــبكات االتصــال العالميــة أو الهواتــف المحمولــة؛
توفيــر مواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يظهــر عــروض تلفزيونيــة غيــر
قابلــة للتحميــل و أفــام و كرتــون و وســائط ترفيهيــة متعــددة
 كمــا تظهــر المعلومــات المتعلقــة ببرامــج التلفزيــون و، الوســائط
أفــام و كرتــون و وســائط ترفيهيــة؛ الترفيــه مــن خــال العــروض
.الحيــة و ظهــور شــخص متنكــر بالشــخصيات

Special condition:

:اشتراطات خاصة

( 336 )

Date :29/03/2020

2020/03/29 : التاريخ
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Trademark No.:38037

العالمة التجارية رقم 38037 :
في الصنف 25 :

Class: 25
Applicant Name: .Viacom Overseas Holdings C.V

بإسم  :شركة فياكوم اوفرسيز القابضة سي في

العنــوان  :أطلــس أرين ـا ،عمــارة أســيا ،هوجورددريــف  1101 ،5ب Applicant Address :Atlas Arena, Asia Building,
Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Netherlands
أ ،أمســتردام ،هولنــدا

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

أثــواب اســتحمام ،أرواب اســتحمام ،ثيــاب البحــر ،أحزمــة مالبــسBATHING SUITS, BATHROBES, BEACHWEAR, ،
ســراويل قصيــرة ،جاكيتــات ،معاطــف ،جــوارب قصيــرة ،لبــاس CLOTHING BELTS, SHORTS, JACKETS, COATS,
القــدم ،بندانــات ،ســترات ،ازيــاء الهالوييــن ،مالبــس للحفــات SOCKS, FOOTWEAR, BANDANAS, SWEATERS,
HALLOWEEN
COSTUMES,
التنكريــة ،أزيــاء شــخصيات ،أزيــاء للمســرح ،أثــواب ،قفــازاتMASQUERADE ،
ســراويل رياضيــة ،أغطيــة لألذنيــن ،أغطيــة الرقبــة ،بيجامــاتCOSTUMES, CHARACTER COSTUMES, STAGE ،
ســراويل داخليــة ،قمصــان ،قمصــان ثقيلــة ،مالبــس التزلــجCOSTUMES, DRESSES, GLOVES, GYM SHORTS, ،
ســراويل ،واقيــات مــن الشــمس ،حمــاالت للبنطلونــات ،بلــوز مــع قبــة EAR MUFFS, NECKWEAR, PAJAMAS, PANTS,
ضيقــة ،مالبــس داخليــة ،صــدارات ،بــدالت احمــاء ،أغطيــة الــرأسSHIRTS, SWEAT SHIRTS, SKI WEAR, SLACKS, .
SUN VISORS, SUSPENDERS, TURTLENECKS,
UNDERCLOTHES, VESTS, WARM-UP SUITS,
HEADWEAR.
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 337

التاريخ 2020/04/07 :
العالمة التجارية رقم 38047 :
في الصنف 29 :
بإسم  :بير اجرو جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي

Date :07/04/2020
Trademark No.:38047
Class: 29
Applicant Name: PIER AGRO GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان  .3 :اورجنايــز ســاناي بولجيســي ،ميهميــت باتالــي Applicant Address :3.Organize sanayi Bolgesi Mehmet
_Batalli Bulvari No:6 sehitkamil/ GAZIANTEP
بولفــاري نمبــر  6 :ســيهيتكاميل  /غــازي عنتــاب  -تركيــا
TURKEY

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

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

العـدد الخامس والثالثون
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،منتجــات اللحــوم
المعالجــة ،البقوليــات المجففــة  ،شــوربات ،مــرق (مركــزات المــرق)،
الزيتــون  ،الزيتــون المعالــج  ،معجــون الزيتــون ،الحليــب ومنتجــات
الحليــب  ،الزبــدة  ،الزيــوت الصالحــة لــأكل ،الفواكــه و الخضــروات
المجففــة و المعلبــة و المجمــدة و المطبوخــة و المدخنــة والمملحــة،
معجــون الطماطــم ،المكســرات المحضــرة و الفواكــه المجففــة
كوجبــات خفيفــة ،بنــدق معــد للدهــن  ،زبــدة الفــول الســوداني،
الطحينيــة )معجــون حبــة السمســم(  ،البيــض و مســحوق البيــض،
رقائــق البطاط ـا.

Meat, fish, poultry, game, processed meat products,
dried Legumes, Soups, Bouillon concentrates, Olives,
processed olives, milk, milk products, butter, Edible
oils, dried, cooked, Canned, frozen, smoked and salted
fruits and vegetables, Tomato purée, nuts and dried
fruits as snacks, hazelnut spread, peanut butter, Tahini
[sesame seed paste], egg, powdered egg, potato chips.

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 338

التاريخ 2020/04/07 :
العالمة التجارية رقم 38048 :
في الصنف 30 :
بإسم  :بير اجرو جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم سيركتي

Date :07/04/2020
Trademark No.:38048
Class: 30
Applicant Name: PIER AGRO GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI

العنــوان  .3 :اورجنايــز ســاناي بولجيســي ،ميهميــت باتالــي Applicant Address :3.Organize sanayi Bolgesi Mehmet
_Batalli Bulvari No:6 sehitkamil/ GAZIANTEP
بولفــاري نمبــر  6 :ســيهيتكاميل  /غــازي عنتــاب  -تركيــا
TURKEY

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة ،الــكاكاو ،مشــروبات أساســها القهــوة أو الــكاكاو،
مشــروبات اساســها الشــوكوالتة ،المعكرونــة ،فطائــر محشــوة،
نودلــز (معكرونــة رقيقــة) ،معجنــات ومخبــوزات اساســها الدقيــق،
حلويــات اساســها الدقيــق والشــوكوالتة ،الخبــز ،ســيمت (خبــز
تركــي علــى شــكل حلقــات مغطــاة بالسمســم) ،بوغتشــا (خبــز
تركــي) ،رغيــف الخبــز ،سندويشــات ،كاتمــار (معجنــات تركيــة)،
فطائــر ،الكعــك ،البقــاوه (حلــوى تركيــة اساســها عجينــة مشــربة
بالشــراب (شــيرة)) ،قطيــاف (حلــوى تركيــة) ،حلويــات اساســها
العجينــة مشــربة بالشــراب (شــيرة) ،مهلبيــه ،كســترد ،كازانديبــي
(مهلبيــة تركيــة بالكراميــل) ،مهلبيــة االرز ،كيســكول (مهلبيــة
تركيــة بنكهــه اللــوز ) ،العســل ،شــمع نحــل لالســتهالك البشــري
 ،شــمع نحــل (بروبوليــس) ألغــراض غذائيــة ،

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

Goods/Services:
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings,
;noodles; pastries and bakery products based on flour
desserts based on flour and chocolate; bread, simit
[Turkish ring-shaped bagel covered with sesame
seeds], po?aça [Turkish bagel], pita, sandwiches,
katmer [Turkish pastry], pies, cakes, baklava [Turkish
dessert based on dough coated with syrup], kaday?f
[Turkish dessert based on dough]; desserts based on
dough coated with syrup; puddings, custard, kazandibi
[Turkish pudding], rice pudding, ke?kül [Turkish
pudding]; honey,
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العـدد الخامس والثالثون

توابــل للمــواد الغذائيــة  ،فانيــا ]منكهــة[ ،البهــارات ،صلصــات
]توابــل[ ،صلصــة طماطــم ،الخميــرة  ،مســحوق الخبيــز ،الدقيــق ،
الســميد ،نشــاء للطعــام ،ســكر ،ســكر مكعبــات  ،مســحوق الســكر،
الشــاي  ،الشــاي المثلــج ،الحلويــات ،الشــكوالتة  ،البســكويت،
البســكويت الرقيــق الهــش (مقرمشــات) ،الويفــر ،العلــك ،البوظــة،
المثلجــات الصالحــة لــأكل ،الملــح ،وجبــات خفيفــة اساســها
الحبــوب ،فشــار (حــب الــذرة) ،شــوفان مطحــون ،رقائــق الــذرة،
حبــوب االفطــار ،قمــح معالــج لالســتهالك البشــري ،شــعير مطحــون
لالســتهالك البشــري ،شــوفان مطحــون لالســتهالك البشــري،
جاودار(شــيلم) مطحــون لالســتهالك البشــري ،ارز ،دبــس للطعــام

2021/1/21

bee glue for human consumption, propolis for
food purposes; condiments for foodstuff, vanilla
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato
sauce; yeast, baking powder; flour, semolina, starch
for food; sugar, cube sugar, powdered sugar; tea,
iced tea; confectionery, chocolate, biscuits, crackers,
;wafers; chewing gums; ice-cream, edible ices; salt
cereal-based snack food, popcorn, crushed oats, corn
chips, breakfast cereals, processed wheat for human
consumption, crushed barley for human consumption,
processed oats for human consumption, processed rye
for human consumption, rice; molasses for food.

Special condition:

اشتراطات خاصة:
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التاريخ 2020/03/29 :
العالمة التجارية رقم 38053 :
في الصنف 28 :
بإسم  :شركة فياكوم اوفرسيز القابضة سي في

Date :29/03/2020
Trademark No.:38053
Class: 28
Applicant Name: .Viacom Overseas Holdings C.V

العنــوان  :أطلــس أرين ـا ،عمــارة أســيا ،هوجورددريــف  1101 ،5ب Applicant Address :Atlas Arena, Asia Building,
Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Netherlands
أ ،أمســتردام ،هولنــدا

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللعــب وأدوات اللعــب؛ أوراق اللعــب ،لعبــة الســهام ،دمــى؛ ألعــاب
نفــخ؛ دمــى مصنوعــة مــن المخمــل؛ ألعــاب مصنوعــة مــن المخمــل؛
مجســمات الشــخصيات و ملحقاتهــا؛ آالت ألعــاب الفيديــو
المســتقلة التــي تعمــل باالقــراص المضغوطــة ،آالت ألعــاب
الفيديــو المســتقلة ،األلعــاب اللوحيــة؛ أدوات رياضيــة؛ مضــارب
غولــف ،كــرات البيســبول ،كــرات القــدم ،كــرة المضــرب ،كــرات
األنشــطة ،ألــواح تزلج؛مضــارب البيســبول؛ زينــة لشــجرة أعيــاد
الميــاد.

اشتراطات خاصة:

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

Goods/Services:
GAMES AND PLAYTHINGS, NAMELY, CARD
;GAMES, DARTS, DOLLS; INFLATABLE TOYS
PLUSH DOLLS; PLUSH TOYS; ACTION FIGURES
AND ACCESSORIES THEREOF; STAND ALONE
VIDEO GAME MACHINES UTILIZING CD
ROM&apos;S, STAND ALONE VIDEO GAME
MACHINES, STAND ALONE AUDIO OUTPUT
;GAME MACHINES, AND BOARD GAMES
SPORTING ARTICLES, NAMELY, GOLF CLUBS,
BASEBALLS, FOOTBALLS, PADDLE BALLS,
ACTIVITY BALLS, SKATEBOARDS; BASEBALL
BATS; DECORATIONS FOR CHRISTMAS TREES.

Special condition:

العـدد الخامس والثالثون
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التاريخ 2020/03/29 :
العالمة التجارية رقم 38055 :
في الصنف 41 :
بإسم  :شركة فياكوم اوفرسيز القابضة سي في

Date :29/03/2020
Trademark No.:38055
Class: 41
Applicant Name: .Viacom Overseas Holdings C.V

العنــوان  :أطلــس أرين ـا ،عمــارة أســيا ،هوجورددريــف  1101 ،5ب Applicant Address :Atlas Arena, Asia Building,
Hoogoorddreef 5, 1101 BA, Amsterdam, Netherlands
أ ،أمســتردام ،هولنــدا

عنوان التبليغ  :نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الترفيــه؛ خدمــات الترفيــه التلفزيونــي؛ األفــام
الســينمائية ،خدمــات الفيديــو والمســرح الترفيهيــة؛ انتــاج
و تقديــم و عــرض و توزيــع و المعــارض و الترويــج و توصيــل و
تأجيــر البرامــج التلفزيونيــة ،االفــام الروائيــة ،تســجيالت أفــام
وأصــوات وفيديــو لرســوم متحركــة؛ انتــاج األفــام والبرامــج
التلفزيونيــة؛ االنتــاج الترفيهــي المباشــر؛ المنتزهــات و مــدن
المالهــي الترفيهيــة؛ خدمــات المنتزهــات ومــدن المالهــي
الترفيهيــة؛ المنتزهــات و مــدن المالهــي الترفيهيــة بتصاميــم
خاصــة باألفــام والبرامــج التلفزيونيــة؛ تشــغيل و ادارة وتســيير
صناعــة الترفيــه ومــدن المالهــي؛ خدمــات أروقــة الترفيــه؛ خدمــات
تأجيــر الماكنــات الترفيهيــة؛ نشــر الكتــب والمجــات والمجــات
الدوريــة؛ توفيــر المنشــورات اإللكترونيــة علــى اإلنترنــت ؛ تنظيــم
وإنتــاج وتقديــم المســابقات واأللعــاب و المعــارض و الفعاليــات
و العــروض والعــروض المســرحية واألداء النظــري والحفــات وأداء
العــروض الحيــة وفعاليــات المشــاركة الجماهيريــة؛ تنظيــم
مســابقات المواهــب واحتفــاالت توزيــع جوائــز الموســيقى
والتلفزيــون؛ خدمــات المعلومــات عبــر اإلنترنــت المتعلقــة بخدمــات
األلعــاب اإللكترونيــة التــي توفرهــا وســائل اإلنترنــت أو الهواتــف
المحمولــة؛ توفيــر موســيقى رقميــة (غيــر قابلــة للتحميــل)
لإلنترنــت أو الهواتــف المحمولــة؛ خدمــات األلعــاب اإللكترونيــة
المقدمــة مــن قاعــدة بيانــات الكمبيوتــر أو عــن طريــق اإلنترنــت أو
بواســطة الهواتــف المحمولــة؛ توفيــر نظــام تصويــت عبــر اإلنترنت
عــن طريــق اإلنترنــت أو جهــاز اتصــال الســلكي ألغــراض الترفيــه؛
إنتــاج وتوزيــع أقــراص مســبقة التســجيل وأقــراص رقميــة عاليــة
ً
التعريــف وأقــراص صوتيــة مســجلة مســبقا ووســائط تخزيــن
رقميــة غيــر االســطوانات؛ إنتــاج صــور متحركــة؛ توفيــر مقاطــع
فيديــو غيــر قابلــة للتنزيــل عبــر اإلنترنــت وغيــر ذلــك مــن المحتــوى
الرقمــي للوســائط المتعــددة الــذي يحتــوي علــى الصــوت

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

Goods/Services:
ENTERTAINMENT SERVICES; TELEVISION
ENTERTAINMENT SERVICES; MOTION PICTURE,
VIDEO AND THEATRE ENTERTAINMENT
SERVICES; PRODUCTION, PRESENTATION,
SHOWING,
DISTRIBUTION,
EXHIBITION,
SYNDICATION, NETWORKING AND RENTAL
OF TELEVISION PROGRAMMES, FEATURES
AND FILMS, ANIMATED FILMS AND SOUND
AND VIDEO RECORDINGS; PRODUCTION
;OF TELEVISION SHOWS AND MOVIES
;PRODUCTION OF LIVE ENTERTAINMENT
;AMUSEMENT AND THEME PARK RIDES
;AMUSEMENT AND THEME PARK SERVICES
AMUSEMENT AND THEME PARK SERVICES
WITH THE THEME OF TELEVISION SHOWS
AND MOVIES; OPERATION, ADMINISTRATION,
MANAGEMENTAND CONDUCT OF AMUSEMENT
AND THEME PARKS; AMUSEMENT ARCADE
SERVICES; AMUSEMENT ARCADE MACHINE
RENTAL SERVICES; PUBLICATION OF BOOKS,
MAGAZINES AND PERIODICALS; PROVIDING
ONLINE
ELECTRONIC
;PUBLICATIONS
ORGANIZATION,
PRODUCTION
AND
PRESENTATION OF COMPETITIONS, CONTESTS,
GAMES, QUIZZES, EXHIBITIONS, EVENTS,
SHOWS, ROAD SHOWS, STAGED EVENTS,
THEATRICAL
PERFORMANCES,
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CONCERTS, LIVE PERFORMANCES AND
AUDIENCE
PARTICIPATION
EVENTS;
ORGANISING TALENT CONTESTS AND MUSIC
AND TELEVISION AWARD EVENTS; ONLINE
INFORMATION SERVICES RELATING TO
ELECTRONIC GAMES SERVICES PROVIDED
BY MEANS OF THE INTERNET OR MOBILE
PHONES; PROVIDING DIGITAL MUSIC (NOT
DOWNLOADABLE) FOR THE INTERNET OR
MOBILE PHONES; ELECTRONIC GAMES
SERVICES PROVIDED FROM A COMPUTER
DATABASE OR BY MEANS OF THE INTERNET
OR BY MOBILE PHONES; PROVIDING AN
ONLINE VOTING SYSTEM VIA THE INTERNET
OR A WIRELESS COMMUNICATION DEVICE FOR
ENTERTAINMENT PURPOSES; PRODUCTION
AND DISTRIBUTION OF PRE-RECORDED DVDS,
HIGH-DEFINITION DIGITAL DISCS, AND PRERECORDED AUDIO DISCS AND NON-DISC
DIGITAL STORAGE MEDIA; PRODUCTION OF
ANIMATED MOTION PICTURES; PROVIDING
ONLINE NON-DOWNLOADABLE VIDEO CLIPS
AND OTHER MULTIMEDIA DIGITAL CONTENT
CONTAINING AUDIO, VIDEO, ARTWORK, AND/
OR TEXT FROM OR RELATED TO MOTION
PICTURES OR TELEVISION SHOWS; PROVIDING
NON-DOWNLOADABLE MOVIES, TELEVISION
SHOWS
AND
CARTOONS;
PROVIDING
INFORMATION IN THE FIELDS OF TELELVISION
ENTERTAINMENT, MOVIES, GAMES AND MUSIC
OVER COMPUTER NETWORKS AND GLOBAL
COMMUNICATION NETWORKS OR MOBILE
PHONES; PROVIDING A WEBSITE FEATURING
NON-DOWNLOADABLE TELEVISION SHOWS,
MOVIES, CARTOONS, AND MULTIMEDIA
ENTERTAINMENT CONTENT, AS WELL AS
INFORMATION
REGARDING
TELEVISIION
SHOWS, MOVIES, CARTOONS AND MULTIMEDIA
ENTERTAINMENT CONTENT; ENTERTAIMENT
IN THE NATURE OF LIVE PERFORMANCES AND
PERSONAL APPEARANCES BY A COSTUMED
CHARACTER.

Special condition:

200
 أو النــص مــن أو ذات الصلــة إلــى الصــور/ والفيديــو والفــن و
المتحركــة أو عــروض التليفزيــون؛ توفيــر أفــام غيــر قابلــة
 وعــروض تليفزيونيــة وكرتــون؛ توفيــر المعلومــات، للتحميــل
فــي مجــاالت الترفيــه التليفزيونــي واأللعــاب واألفــام وشــبكات
الكمبيوتــر وشــبكات االتصــال العالميــة أو الهواتــف المحمولــة؛
توفيــر مواقــع علــى شــبكة اإلنترنــت يظهــر عــروض تلفزيونيــة غيــر
قابلــة للتحميــل و أفــام و كرتــون و وســائط ترفيهيــة متعــددة
 كمــا تظهــر المعلومــات المتعلقــة ببرامــج التلفزيــون و، الوســائط
أفــام و كرتــون و وســائط ترفيهيــة؛ الترفيــه مــن خــال العــروض
.الحيــة و ظهــور شــخص متنكــر بالشــخصيات

:اشتراطات خاصة

العـدد الخامس والثالثون

201

2021/1/21

) ( 341

Date :03/05/2020

التاريخ 2020/05/03 :
العالمة التجارية رقم 38068 :
في الصنف 6 :

Trademark No.:38068
Class: 6
Applicant Name: KARIBA S.P.A

بإسم  :كاريبا إس .بيه.أيه.

Applicant Address :VIA AMEGLIA 9 19032 LERICI
(SP) ITALIA

العنوان  :فيا أميجليا  19032 9ليريسي (إس بيه) إيطاليا

عنــوان التبليــغ  :نابــس  -رفيديا-عمــارة جــوال  -الطابــق الســادس Applicant for Correspondence: Nablus= Rafidya Main
ص ب  219تلفــون  092389202اميــل Street 6 th Floor Jawwal Building, P.O Box 219 Tel Palestine@baianat- :
+970 9 2389202 Email; Palestine@baianat-ip.com
ip.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قنــوات ومواســير معدنيــة لمنشــآت التدفئــة المركزيــة؛ مواســير
تصريــف معدنيــة؛ وصــات مرفقيــة معدنيــة للمواســير؛ تجهيزات
معدنيــة لألثــاث؛ (تجهيــزات معدنيــة )-لألثــاث؛ وصــات معدنيــة
ُ
ُ
للمواســير؛ شــعب معدنيــة لخطــوط األنابيــب؛ (شــعب معدنيــة لـــ
) خطــوط األنابيــب؛ مواســير معدنيــة؛ أنابيــب معدنيــة؛ صمامــات
معدنيــة لمواســير المــاء؛ مواســير مــاء معدنيــة.

Central heating installations (Ducts and pipes of metal
;for-); Drain pipes of metal; Elbows of metal for pipes
Fittings of metal for furniture; Furniture (Fittings of
metal for-); Junctions of metal for pipes; Manifolds of
;)metal for pipelines; Pipelines (Manifolds of metal for-
Pipes of metal; Tubes of metal; Water-pipe valves of
metal; Water-pipes of metal.

) ( 342

التاريخ 2020/05/03 :
العالمة التجارية رقم 38069 :
في الصنف 11 :
بإسم  :كاريبا إس .بيه.أيه.
العنوان  :فيا أميجليا  19032 9ليريسي (إس بيه) إيطاليا

Date :03/05/2020
Trademark No.:38069
Class: 11
Applicant Name: KARIBA S.P.A
Applicant Address :VIA AMEGLIA 9 19032 LERICI
(SP) ITALIA

عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O
Box 219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@baianatالطابــق الســادس ص ب 219
ip.com

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:

لــوازم للحمــام؛ معــدات للحمــام؛ مثبتــات مواســير الحمــام؛ لــوازم ;fittings; Bath installations; Bath plumbing fixtures
;Fittings (Bath—); Heating installations
(للحمــام—)؛ منشــآت تدفئــة؛ منشــآت تدفئــة (بالمــاء الســاخن—)؛
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منشــآت تدفئــة [بالمــاء]؛ صمامــات التحكــم فــي مســتوى
الخزانــات؛ حنفيــات خلــط لمواســير الميــاه؛ مواســير [أجــزاء مــن
تمديــدات صحيــة]؛ لــوازم تنظيــم ألجهــزة ومواســير المــاء أو
الغــاز؛ أجهــزة وتمديــدات صحيــة؛ مقاعــد (تواليــت—)؛ حمامــات
الــدوش؛ مغاســل؛ أحــواض تواليــت؛ مقاعــد تواليــت؛ مراحيــض
[دورات ميــاه]؛ مبــاول [تجهيــزات صحيــة]؛ صمامــات التحكــم
فــي مســتوى الخزانــات؛ صمامــات (ثرموســتاتية—) [أجــزاء
مــن منشــآت التدفئــة]؛ مغاســل لليديــن [أجــزاء مــن تمديــدات
صحيــة]؛ مغاســل لليديــن [أجــزاء مــن تمديــدات صحيــة]؛ دورات
ميــاه؛ تمديــدات قنــوات الميــاه؛ منشــآت توزيــع الميــاه؛ تجهيــزات
رحــض بالمــاء؛ مواســير ميــاه للتمديــدات الصحيــة؛ تجهيــزات
رحــض؛ خزانــات رحــض.

2021/1/21

Bath Heating installations (Hot water—); Heating
;installations [water]; Level controlling valves in tanks
Mixer taps for water pipes; Pipes [parts of sanitary
installations]; Regulating accessories for water or gas
;apparatus and pipes; Sanitary apparatus and installations
;Seats (Toilet—); Showers; Sinks; Toilet bowls
Toilet seats; Toilets [water-closets]; Urinals [sanitary
fixtures]; Valves (Level controlling—) in tanks; Valves
(Thermostatic —) [parts of heating installations]; Washhand basins [parts of sanitary installations]; Wash-hand
bowls [pads of sanitary installations]; Water closets; Water
;conduits installations; Water distribution installations
Water flushing installations; Water-pipes for sanitary
installations; Flushing apparatus; Flushing tanks.

) ( 342

Date :02/06/2020

التاريخ 2020/06/02 :
العالمة التجارية رقم 38213 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38213
Class: 30
Applicant Name: August Storck KG

بإسم  :أوغست ستورك كيه جي
العنوان  :ولدشتراس  13403 ،27برلين ،المانيا
عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

Applicant Address :Waldstrasse 27, 13403 Berlin,
Germany
74,

BOX

P.O.

Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

الحلويــات ،الشــوكوالطه ،منتجــات الشــوكوالطه ،المعجنــاتConfectionery; chocolate; chocolate products; pastries; ،
البوظــة ،مســتحضرات لصنــع المنتجــات المذكــورة مشــمولة فــي ice cream; preparations for making the aforementioned
products, included in class 30.
الصنــف .30

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 343

التاريخ 2020/06/08 :
العالمة التجارية رقم 38260 :
في الصنف 7 :

Date :08/06/2020
Trademark No.:38260
Class: 7

العـدد الخامس والثالثون
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بإسم  :تشونغكوينغ اميتي ماشينيري كو ،.ال تي دي.

AMITY

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

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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االت زراعيــة؛ مجــزات عشــب [آالت]؛ مضخــات تهويــة ألحــواض
تربيــة األحيــاء المائيــة؛ حصــادات األعــاف؛ االت حلــب؛ االت
كهربائيــة لجــز شــعر الحيوانــات؛ آالت تصنيــع الخشــب؛ مناشــير
[آالت]؛ آالت صنــع الــورق المقــوى الممــوج؛ آالت لصنــع ســراويل
حفاضــات مــن الــورق؛ انــوال؛ آالت معايــرة؛ آالت معالجــة الشــاي؛
آالت إلكتروميكانيكيــة لتحضيــر األغذيــة؛ آالت تخميــر البيــرة؛
آالت معالجــة التبــغ؛ آالت تصنيــع الجلــود المدبوغــة؛ آالت درز؛ آالت
تجميــع الدراجــات الهوائيــة؛ آالت تصنيــع الطــوب؛ آالت نقــش؛
آالت لصنــع البطاريــات الكهربائيــة؛ آالت تصنيــع الحبــال؛ آالت
صنــع المينــا؛ آالت صنــع المصابيــح؛ آالت تعبئــة؛ آالت لصنــع قوالــب
الفحــم؛ آالت المطبــخ الكهربائيــة؛ غســاالت لغســل المالبــس؛
طواحيــن طــرد مركــزي؛ آالت غــراء؛ آالت تصنيــع الزجــاج؛ آالت صنــع
األســمدة؛ آالت كهروميكانيكيــة للصناعــات الكيميائيــة؛ حفــارات
مناجــم؛ قطاعــات [آالت]؛ آالت ضــخ نفــط اآلبــار؛ آالت خلــط؛ أجهــزة
ســحق؛ رافعــات [أجهــزة رفــع]؛ مطــارق تــدار بالهــواء المضغــوط؛
آالت تهذيــب؛ آالت ســباكة؛ آالت تصنيــع االدوات المعدنيــة؛
محــركات بخاريــة؛ معــدات إشــعال لمحــركات االحتــراق الداخلــي؛
منشــآت تعمــل بالريــاح لتوليــد الكهربــاء؛ آالت لصنــع اإلبــر؛ آالت
لصنــع الســحابات؛ مناصــب (قواعــد) لــآالت؛ آالت قطــع؛ آالت
لصنــع األســاك والكبــات؛ عــدد [أجــزاء آالت]؛ آالت وأجهــزة تلميــع
[كهربائيــة]؛ رؤوس حفــر [أجــزاء آالت]؛ عــدد تحمــل باليــد بخــاف
التــي تــدار يدويــا؛ مطاحــن زوايــا تعمــل بالطاقــة؛ آالت لتصنيــع
المكونــات اإللكترونيــة؛ آالت إلنتــاج األدوات اإللكترونيــة؛ آالت
لالســتخدام فــي صناعــة األدوات اإللكترونيــة؛ آالت لالســتخدام في
تصنيــع القطــع اإللكترونيــة؛ آالت لغســل المكونــات اإللكترونيــة
فــي المــواد الكيميائيــة؛ آالت لغســل المكونــات اإللكترونيــة
فــي المذيبــات؛ آالت إلنتــاج األجهــزة البصريــة؛ آالت لفصــل
الغــاز؛ آالت رش الطــاء؛ مولــدات كهربائيــة؛ محــركات بخــاف
المســتخدمة فــي المركبــات البريــة؛ مضخــات [آالت]؛ صمامــات
[أجــزاء آالت]؛ اســطوانة هوائيــة (جــزء مــن اآلالت)؛ آليــات دفــع
بخــاف المســتخدمة للمركبــات البريــة؛ محامــل [أجــزاء آالت]؛ ســيور
لــآالت؛ آالت لحــام كهربائيــة؛ آالت وأجهــزة كهربائيــة للتنظيــف؛
غســاالت عاليــة الضغــط؛ مكانــس كهربائيــة؛ مكابــس ترشــيح؛
بكــرات البــاب الكهربائيــة؛ آالت كهربائيــة لتلميــع األحذيــة؛ آالت
طــاء بالكهربــاء؛ مفاتيــح ابــواب كهربائيــة

Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

Goods/Services:
Agricultural machines; lawnmowers [machines]; aerating pumps
for aquaria; forage harvesters; milking machines; electric hair
clipping machines for animals; woodworking machines; saws
[machines]; corrugated paperboard making machines; machines
;for making diaper-pants of paper; looms; sizing machines
tea processing machines; electromechanical food preparation
;machines; brewing machines; tobacco processing machines
leather-working machines; stitching machines; bicycle assembling
machines; brick making machines; engraving machines; machines
for making electric batteries; cord making machines; enamel
making machines; machines for making bulbs; packaging
machines; machines for making coal briquettes; electric kitchen
machines; washing machines [laundry]; centrifugal mills; gluing
;machines; glass-working machines; fertilizers making machines
;electromechanical machines for chemical industry; mine borers
;cutters [machines]; oil-well pumping machines; mixing machines
disintegrators; cranes [lifting and hoisting apparatus]; pneumatic
hammers; trimming machines; foundry machines; metalworking
machines; steam engines; igniting devices for internal combustion
;engines; wind-powered installations for generating electricity
;machines for making needles; machines for making zippers
stands for machines; cutting machines; machines for making wires
and cables; tools [parts of machines]; machines and apparatus for
polishing [electric]; drilling heads [parts of machines]; hand-held
;tools, other than hand-operated; power-operated angle grinders
machines for the manufacture of electronic components; machines
for the production of electronic instruments; machines for use
in the manufacture of electronic instruments; machines for use
in the manufacture of electronic parts; machines for washing
electronic components in chemicals; machines for washing
electronic components in solvents; machines for the production
of optical apparatus; machines for separating gas; paint spraying
machines; dynamos; motors, other than for land vehicles; pumps
[machines]; valves [parts of machines]; pneumatic cylinder
(part of machines); propulsion mechanisms, other than for land
vehicles; bearings [parts of machines]; belts for machines; electric
;welding machines; electric machines and apparatus for cleaning
high pressure washers; vacuum cleaners; filter presses; electric
;door rollers; electric shoe polishers; electroplating machines
electric door openers
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Date :08/06/2020

التاريخ 2020/06/08 :
العالمة التجارية رقم 38263 :
في الصنف 9 :

Trademark No.:38263
Class: 9

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

AMITY

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

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

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

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــدادات؛ أجهــزة فحــص الدمغــات البريديــة؛ كواشــف قطــع النقــد
المزيفــة؛ موزعــات تذاكــر؛ آالت اقتــراع؛ اجهــزة لمســح شــبكية العيــن
لتحديــد هويــة األشــخاص؛ اجهــزة تحديــد الهويــة البيومتريــة؛
أجهــزة وادوات وزن؛ أجهــزة قيــاس؛ لوحــات إعالنــات الكترونيــة؛
أدوات مالحيــة؛ أجهــزة المراقبــة بالفيديــو اإللكترونيــة؛ أجهــزة
وادوات مســاحة؛ مســتويات [ادوات تحديــد الخطــوط األفقيــة]؛
أجهــزة ضبــط الســرعة للمركبــات؛ أجهــزة قيــاس الضغــط؛ أجهــزة
وادوات كيميائيــة؛ أجهــزة قيــاس كهربائيــة؛ أجهــزة ليــزر ليســت
لغايــات طبيــة؛ مــواد ألنابيــب الكهربــاء [األســاك والكبــات]؛
بطاقــات رقاقــة الكترونيــة؛ مكثفــات؛ مفاتيــح كهربائيــة؛ قارنــات
كهربائيــة؛ قوابــس كهربائيــة؛ لوحــات تحكــم كهربائيــة؛ أغطيــة
للمخــارج الكهربائيــة؛ أجهــزة تحكــم عــن بعــد؛ أليــاف بصريــة
[فتائــل توصيــل الضــوء]؛ أجهــزة تنظيــم الحــرارة؛ قضبــان البــرق؛
أجهــزة تحليــل كهربائــي؛ أجهــزة اطفــاء الحريــق؛ أجهــزة إشــعاعية
لألغــراض الصناعيــة؛ أجهــزة واقيــة مــن الحــوادث لالســتخدام
الشــخصي؛ مالبــس واقيــة مــن الحــوادث واإلشــعاع والحريــق؛ أقنعــة
واقيــة؛ قفــازات للوقايــة مــن الحــوادث؛ واقيــات ركــب للعمــال؛ أجهــزة
كهربائيــة لمنــع الســرقة؛ أقفــال كهربائيــة؛ نظــارات؛ بطاريــات
كهربائيــة؛ شــواحن للبطاريــات الكهربائيــة؛ صــور كرتونيــة متحركة؛
أحذيــة الســامة لالســتخدام الصناعــي؛ مآخــذ كهربائيــة؛ قواطــع
صناعيــة كهربائيــة؛ ســدادات اذن للغواصيــن؛ اقفــال كهربائيــة؛
أقفــال ابــواب تعمــل بالبصمــة البيومتريــة؛ كاميــرات المنظــار
الصناعيــة؛ كاميــرات الرؤيــة الخلفيــة للســيارات؛ حساســات؛ كبائــن
لمكبــرات الصــوت؛ مــزودات الطاقــة المحمولــة باالخــص البطاريــات
المعــاد شــحنها؛ آالت القيــاس؛ مقاييــس الحمامــات؛ أجهــزة التحكــم
عــن بعــد؛ مفاتيــح شــبكة الكمبيوتــر؛ جســور شــبكة الكمبيوتــر؛ جهــاز
توجيــه اإلنترنــت؛ أجهــزة االســتقبال واالرســال الالســلكي؛ موالــف
إشــارة الراديــو؛ اجــراس ابــواب كهربائيــة؛ انتركــم؛ هواتــف الفيديــو؛
أجهــزة تحليــل الهــواء؛ موجهــات االنترنــت الالســلكية

Applicant
Name:
CHONGQING
MACHINERY
CO.,
LTD.

Goods/Services:
Counters; apparatus to check franking; counterfeit coin
detectors; ticket dispensers; voting machines; apparatus
for scanning the retina for the security identification of
persons; biometric identification apparatus; weighing
apparatus and instruments; measuring apparatus; electronic
notice boards; navigational instruments; electronic
video surveillance apparatus; surveying apparatus and
instruments; levels [instruments for determining the
;horizontal]; speed checking apparatus for vehicles
pressure measuring apparatus; chemistry apparatus and
instruments; electric measuring devices; lasers, not for
medical purposes; materials for electricity mains [wires,
;]cables]; electronic chip cards; condensers [capacitors
;electric switches; electric couplings; electric plugs
;control panels [electricity]; covers for electric outlets
remote control apparatus; optical fibers [light conducting
;filaments]; heat regulating apparatus; lightning rods
electrolysers; fire extinguishing apparatus; radiological
apparatus for industrial purposes; protection devices for
personal use against accidents; clothing for protection
;against accidents, irradiation and fire; protective masks
gloves for protection against accidents; knee-pads for
workers; electric theft prevention installations; electric
locks; eyeglasses; electric batteries; chargers for electric
;batteries; animated cartoons; safety boots for industrial use
electric sockets; industrial contactor starters, electrical; ear
plugs for divers; electric locks; biometric fingerprint door
locks; industrial endoscope cameras; rearview cameras for
vehicles; sensor; cabinets for loudspeakers; mobile power
;supplies, namely rechargeable batteries; tachographs
bathroom scales; remote control apparatus; computer
network switches; computer network bridges; internet
;router; radio receivers and transmitters; radio signal tuners
electric door bells; interphones; video phones; air analysis
apparatus; wireless routers
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Date :11/06/2020

التاريخ 2020/06/11 :
العالمة التجارية رقم 38290 :
في الصنف 3 :

Trademark No.:38290
Class: 3

بإسم  :شركة بيرزيت لالدوية المساهمة العامة

Applicant Name: Birzeit Pharmaceutical Company
PLC

العنوان  :المنطقة الصناعية ،رام الله ،الضفة الغربية ،فلسطين

Applicant Address :Industrial Area, Ramallah, West
Bank, Palestine

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

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

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مســتحضرات تبييــض األقمشــة ومــواد اخــرى تســتعمل فــي
غســيل وكــي المالبــس ,مســتحضرات تنظيــف وصقــل وجلــي
وكشــط ,صابــون ,عطــور وزيــوت عطريــة ,مســتحضرات تجميــل,
غســول (لوشــن)للشــعر ,منظفــات أســنان

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

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 346

التاريخ 2020/06/15 :
العالمة التجارية رقم 38300 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة الضياء للمواد الغذائية
العنوان  :الخليل اذنا
عنوان التبليغ  :الخليل اذنا

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المحارم الورقية

Date :15/06/2020
Trademark No.:38300
Class: 16
Applicant Name: ALDIA FOOD COMPANY
Applicant Address :HEBRON IDNA
Applicant for Correspondence: HEBRON IDNA

Goods/Services:
TISSUE PAPER
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Date :28/06/2020

التاريخ 2020/06/28 :
العالمة التجارية رقم 38358 :
في الصنف 32 :

Trademark No.:38358
Class: 32
Applicant Name: Capri Sun AG

بإسم  :كابري صن أيه جي
Zug,

العنوان  :نيوغاسي  6300 ،22زوغ ،سويسرا

6300

22,

:Neugasse

Applicant Address
Switzerland

عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة بــرج المدنيــة – Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O
Box 219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@baianatالطابــق الســادس ص ب 219
ip.com

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشــروبات غيــر كحوليــة؛ ميــاه معدنيــة [مشــروبات]؛ ميــاه
ّ
منكهــة؛ مشــروبات أساســها الميــاه تحتــوي علــى خالصــات شــاي؛
مشــروبات وظيفيــة أساســها الميــاه؛ مشــروبات تواتريــة؛ مشــروبات
الفواكــه؛ عصائــر؛ عصائــر الفواكــه؛ نكتــار فواكــه؛ مشــروبات عصير
الخضــروات؛ عصيــر الخضــروات؛ شــراب محلــى محضــر مــن الفواكــه
الطازجــة (ســموثي)؛ مشــروبات مثلجــة نصــف ذائبــة؛ عصائــر
مركــزة و أساســات و خالصــات لعمــل مشــروبات غيــر كحوليــة

;)Non-alcoholic beverages; Mineral water (beverages
Flavoured water; Water-based beverages containing tea
extracts; Functional water-based beverages; Isotonic
beverages; Fruit drinks; Juices; Fruit juices; Fruit
;nectars; Vegetable juice beverages; Vegetable juice
Smoothies; Part frozen slush drinks; Syrups, bases and
essences for making non-alcoholic beverages,

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 348

Date :16/09/2020

التاريخ 2020/09/16 :
العالمة التجارية رقم 38396 :
في الصنف 5 :

Trademark No.:38396
Class: 5
Applicant Name: Johnson & Johnson

بإسم  :جونسون اند جونسون

العنــوان  :ون جونســون انــد جونســون بــازا ،نيــو برنســويك ،ان Applicant Address :One Johnson & Johnson Plaza,
New Brunswick, NJ, USA 08933
جيــه 08933 ،الواليــات المتحــدة

عنوان التبليغ  :ص.ب  ،74رام الله

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مستحضرات صيدالنية بشرية

اشتراطات خاصة:

74,

BOX

P.O.

Applicant for Correspondence:
RAMALLAH

Goods/Services:
Human pharmaceutical preparations.

Special condition:
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Date :05/08/2020

التاريخ 2020/08/05 :
العالمة التجارية رقم 38512 :
في الصنف 3 :

Trademark No.:38512
Class: 3

بإسم  :شركة توب كلين للمنظفات والتوريدات الكيماوية

Applicant Name: Top Clean for Detergents and
Chemical
Supplies

العنــوان  :البيــرة /رام اللــه بجانــب ســوبر ماركــت ومخبــز ســامر
جــوال 0599726726

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

عنوان التبليغ :

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Cleaning and Disinfictant Detergents, Cosmetics

المنظفات والمطهرات ومستحضرات التجميل

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 350

Date :12/08/2020

التاريخ 2020/08/12 :
العالمة التجارية رقم 38553 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة ادورا للبالستيك و التسويق العادية العامة
العنوان  :الخليل
عنوان التبليغ  :الخليل-بجانب مكتب وزارة االقتصاد الوطني

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اوراق مصنوعــة مــن الــورق او البالســتيك لتغليــف االطعمــة ,رقائــق
بالســتيكية للتغليف

Trademark No.:38553
Class: 16
AND

ADORA BLASTIC
COMPANY

Applicant Name:
MARKETING

Applicant Address :HEBRON
Applicant for Correspondence: HEBRON-NEXT TO
MINISTRY OF NATIONAL ECONOMY

Goods/Services:
Absorrbent sheets of paper or plastic for food stuff
packaging ,plastic film for wrapping

2021/1/21
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Date :12/08/2020
Class: 29

2020/08/12 : التاريخ
38557 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف

Applicant Name: Orient Provision &amp; Trading Co.

للتجارة ق
 الشر ن
 تموي ة  شرك: بإسم

Trademark No.:38557

Applicant Address :Chinese Golden Palace Restaurant النهضــة ع شــار ، الصينــي ي
 الذهبـ ر القصـ م مطعـ ة  عمــار: العنــوان
Building, Al Nahda Al
Haditha St., behind Jeddah المملكـة ، جــدة ، الروضــة ي
 حـ ، الدولــي ه جــد ق
 ســو ف
 خلـ ، الحديثــة
International Market, Al RawdaDistrict, Jeddah, Saudi
2 1453ة جــد 1 1035ب
 . ص،الســعودية ة العربيـ
Arabia, PO Box 11035, Jeddah 21453
Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh  ص-  طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد: عنــوان التبليــغ
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
 البيــرة3800 ب

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, ، خالصــات اللحــم،اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, ) هــام (جيلــي،فواكــه وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils  البيــض والحليــب ومنتجــات،ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر
and fats
 الزيــوت والدهــون الصالحــة لــاكل،الحليــب
Special condition:

:اشتراطات خاصة

( 352 )

Date :12/08/2020
Class: 30

2020/08/12 : التاريخ
38558 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف

Applicant Name: Orient Provision &amp; Trading Co.

للتجارة ق
 الشر ن
 تموي ة  شرك: بإسم

Trademark No.:38558

Applicant Address :Chinese Golden Palace Restaurant النهضــة ع شــار ، الصينــي ي
 الذهبـ ر القصـ م مطعـ ة  عمــار: العنــوان
Building, Al Nahda Al
Haditha St., behind Jeddah المملكـة ، جــدة ، الروضــة ي
 حـ ، الدولــي ه جــد ق
 ســو ف
 خلـ ، الحديثــة
International Market, Al RawdaDistrict, Jeddah, Saudi
2 1453ة جــد 1 1035ب
 . ص،الســعودية ة العربيـ
Arabia, PO Box 11035, Jeddah 21453
Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh  ص-  طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد: عنــوان التبليــغ
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
 البيــرة3800 ب
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Goods/Services:

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

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

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 353

Date :12/08/2020

التاريخ 2020/08/12 :
العالمة التجارية رقم 38559 :
في الصنف 32 :

Class: 32

ق للتجارة
ن الشر 
بإسم  :شرك ة تموي 

Applicant Name: Orient Provision &amp; Trading Co.

Trademark No.:38559

ي الصينــي  ،شــار ع النهضــة Applicant Address :Chinese Golden Palace Restaurant
العنــوان  :عمــار ة مطعـ م القصـ ر الذهبـ 
Building, Al Nahda Al
ي الروضــة  ،جــدة  ،المملكـة Haditha St., behind Jeddah
ق جــد ه الدولــي  ،حـ 
ف ســو 
الحديثــة  ،خلـ 
District, Jeddah, SaudiInternational Market, Al Rawda
ب1 1035 جــد ة 14532
العربيـ ة الســعودية ،ص .
Arabia, PO Box 11035, Jeddah 21453
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــرة (شــراب الشــعير) والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن Beers; mineral and aerated waters and other non-
المشــروبات غيــر الكحوليــة ،مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه ;alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices
وعصائــر الفواكــه ،شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمــل المشــروبات syrups and other preparations for making beverages

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 354

Date :12/08/2020

التاريخ 2020/08/12 :
العالمة التجارية رقم 38560 :
في الصنف 29 :

Class: 29

ق للتجارة
ن الشر 
بإسم  :شرك ة تموي 

Applicant Name: Orient Provision &amp; Trading Co.

Trademark No.:38560
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ي الصينــي  ،شــار ع النهضــة Applicant Address :Chinese Golden Palace Restaurant
العنــوان  :عمــار ة مطعـ م القصـ ر الذهبـ 
Building, Al Nahda Al
ي الروضــة  ،جــدة  ،المملكـة Haditha St., behind Jeddah
ق جــد ه الدولــي  ،حـ 
ف ســو 
الحديثــة  ،خلـ 
District, Jeddah, SaudiInternational Market, Al Rawda
ب1 1035 جــد ة 14532
العربيـ ة الســعودية ،ص .
Arabia, PO Box 11035, Jeddah 21453
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خالصــات اللحــمMeat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, ،
فواكــه وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام (جيلــي) dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات compotes; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats
الحليــب ،الزيــوت والدهــون الصالحــة لــاكل

) ( 355

Date :12/08/2020

التاريخ 2020/08/12 :
العالمة التجارية رقم 38561 :
في الصنف 30 :

Class: 30

ق للتجارة
ن الشر 
بإسم  :شرك ة تموي 

Applicant Name: Orient Provision &amp; Trading Co.

Trademark No.:38561

ي الصينــي  ،شــار ع النهضــة Applicant Address :Chinese Golden Palace Restaurant
العنــوان  :عمــار ة مطعـ م القصـ ر الذهبـ 
Building, Al Nahda Al
ي الروضــة  ،جــدة  ،المملكـة Haditha St., behind Jeddah
ق جــد ه الدولــي  ،حـ 
ف ســو 
الحديثــة  ،خلـ 
District, Jeddah, SaudiInternational Market, Al Rawda
ب1 1035 جــد ة 14532
العربيـ ة الســعودية ،ص .
Arabia, PO Box 11035, Jeddah 21453
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

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

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

) ( 356

التاريخ 2020/08/12 :

Date :12/08/2020
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Trademark No.:38562

العالمة التجارية رقم 38562 :
في الصنف 32 :

Class: 32

ق للتجارة
ن الشر 
بإسم  :شرك ة تموي 

Applicant Name: Orient Provision &amp; Trading Co.

ي الصينــي  ،شــار ع النهضــة Applicant Address :Chinese Golden Palace Restaurant
العنــوان  :عمــار ة مطعـ م القصـ ر الذهبـ 
Building, Al Nahda Al
ي الروضــة  ،جــدة  ،المملكـة Haditha St., behind Jeddah
ق جــد ه الدولــي  ،حـ 
ف ســو 
الحديثــة  ،خلـ 
District, Jeddah, SaudiInternational Market, Al Rawda
ب1 1035 جــد ة 14532
العربيـ ة الســعودية ،ص .
Arabia, PO Box 11035, Jeddah 21453
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

البيــرة (شــراب الشــعير) والميــاه المعدنيــة والغازيــة وغيرهــا مــن Beers; mineral and aerated waters and other non-
المشــروبات غيــر الكحوليــة ،مشــروبات مســتخلصة مــن الفواكــه ;alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices
وعصائــر الفواكــه ،شــراب ومســتحضرات أخــرى لعمــل المشــروبات syrups and other preparations for making beverages
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 357

التاريخ 2020/08/13 :
العالمة التجارية رقم 38566 :
في الصنف 30 :

Date :13/08/2020
Trademark No.:38566
Class: 30

بإسم  :شركة الشيخ محمود المبيض وأوالده للمواد الغذائية

Applicant Name: Sheikh Mahmoud Al-Mubayed and
Sons Food Company

العنوان  :بيت لحم – المدبسة – فلسطين

 Applicant Address :Bethlehem – Al-MadbassaPalestine

عنوان التبليغ :

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والــكاكاو؛ المشــروبات التــي اساســها القهــوة أو الــكاكاو؛
المشــروبات التــي اساســها الشــوكوالته؛ الحلوى،حلــوى البودينــغ
مــن األرز ،كشــكول (حلويــات التركيــة)؛ العســل ،الغــراء النحــل
لالســتهالك البشــري ،العكبــر لغايــات الطعــام؛ التوابــل للمــواد
الغذائيــة ،فانيــا (منكهــات) ،بهــارات ،الصلصــات (التوابــل)،
صلصــة الطماطــم .الخميــرة ،مســحوق الخبيــز؛ طحيــن ،ســميد،
نشــا للطعــام؛ الســكر ،مكعبــات الســكر ،الســكر المســحوق؛ الشــاي،
الشــاي المثلــج؛ الحلويــات ،الشــوكوالته ،البســكويت ،البســكويت
الهــش ،البســكويت علــى شــكل رقائــق (ويفــر)؛ علكــة المظــغ؛
بوظــة (أيســكريم) ،مثلجــات صالحــة لــأكل؛

Applicant for Correspondence:

Goods/Services:
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages,
chocolate based beverages, candies; rice pudding,
keskül [Turkish pudding]; Honey, bee glue for human
consumption, propolis for food purposes; Condiments
for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces
;(condiments), tomato sauce; Yeast, baking powder
Flour, semolina, starch for food; Sugar, cube sugar,
powdered sugar; Tea, ice tea; Confectionery, chocolate,
biscuits, crackers, wafers; Chewing gums; Ice-cream,
edible ices; Cereal-based snack food,
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األغذيــة الخفيفــة اساســها الحبــوب ،الفشــار أو البوشــار،
مســحوق الشــوفان ،رقائــق الــذرة ،حبــوب اإلفطــار ،القمــح المجهــز
لالســتهالك البشــري ،الشــعير المســحوق لالســتهالك البشــري،
الشــوفان المجهــز لالســتهالك البشــري ،حبــوب الجــاودار المجهــزة
لالســتهالك البشــري ،األرز  ،مســتحضرات عطريــة للطعــام .

2021/1/21

popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast cereals,
processed wheat for human consumption, crushed
barley for human consumption, processed oats
for human consumption, processed rye for human
consumption, rice, Aromatic preparations for food.

) ( 358

Date :17/08/2020

التاريخ 2020/08/17 :
العالمة التجارية رقم 38597 :
في الصنف 30 :

Trademark No.:38597
Class: 30
Applicant Name: CROP&apos;S NV

بإسم  :كروبس ان في
العنوان  :اوستروزيبيكسيسترات  8710 ،148اويغيم ،بلجيكا

Applicant Address :Oostrozebeeksestraat 148, 8710
OOIGEM, Belgium
Applicant for Correspondence: Tammun - State of Palestine

عنوان التبليغ  :طمون –– دولة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخاليــط عشــبية؛ صلصــات األعشــاب؛ األعشــاب المصنعــة؛
أعشــاب مجمــدة؛ ارز مطبــوخ؛ أرز مجمــد الجاهــز لــأكل؛ المعكرونــة
المجمــدة؛ وجبــات خفيفــة مــن األرز؛ الحلويــات المبــردة؛ وجبــات
معــدة مــن المعكرونــة؛ السندويشــات؛ صلصــات الفاكهــة؛ أطبــاق
نباتيــة اساســها المعكرونــة؛ أطبــاق اساســها األرز.

Herbal mixtures; herb sauces; processed herbs; frozen
herbs; cooked rice; frozen ready-to-eat rice; frozen
pasta; rice-based snacks; chilled desserts; prepared
pasta-based meals; sandwiches; fruit sauces; vegetarian
dishes consisting primarily of pasta; vegetarian dishes
consisting primarily of rice.
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 359

التاريخ 2020/08/25 :
العالمة التجارية رقم 38631 :
في الصنف 30 :
بإسم  :شركة سيد السيد وشركاه للمواد التموينية

Date :25/08/2020
Trademark No.:38631
Class: 30
Applicant Name: sayyed al sayyed and partners
foodstuff company

العنــوان  :جنيــن  -المنطقــة الصناعيــة  -مصنــع الســيد  -بجانــب Applicant Address :jenin - industrial area - al sayyed
factory
الدينمــو ميتــر 599727713

عنوان التبليغ  :جنين -دوار الداخلية  -عمارة الرؤيا  - 1الطابق 3
جوال 0598121477 :

Applicant for Correspondence: jenin- aldakhleyah

العـدد الخامس والثالثون
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Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Coffee, tea, coca , and artificial coffee .

القهوة  ،الشاي  ،الكاكاو  ،القهوة االصطناعية .

) ( 360

Date :27/08/2020

التاريخ 2020/08/27 :
العالمة التجارية رقم 38669 :
في الصنف 29 :

Class: 29

بإسم  :شركة سعيد باوزير التجارية

Applicant Name: Said Bawazir Trading Co.

Trademark No.:38669

العنــوان  :حــي البغداديــة الغربيــه – ش حمــزه شــحاته  ،ص.ب Applicant Address :Bugdadiah, Al Gharbia District-
Hamza Shehata St. – P.O Box 11625- Jeddah 21463
 11625جــده  21463-المملكــة العربيــة الســعودية
- Kingdom of Saudi Arabia
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

اللحــوم واألســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ،خالصــات اللحــمMeat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, ،
فواكــه وخضــروات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ،هــام (جيلــي) dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
ومربيــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر ،البيــض والحليــب ومنتجــات compotes; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats
الحليــب ،الزيــوت والدهــون الصالحــة لــاكل
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 361

Date :27/08/2020

التاريخ 2020/08/27 :
العالمة التجارية رقم 38670 :
في الصنف 30 :

Class: 30

بإسم  :شركة سعيد باوزير التجارية

Applicant Name: Said Bawazir Trading Co.

Trademark No.:38670

العنــوان  :حــي البغداديــة الغربيــه – ش حمــزه شــحاته  ،ص.ب Applicant Address :Bugdadiah, Al Gharbia District-
Hamza Shehata St. – P.O Box 11625- Jeddah 21463
 11625جــده  21463-المملكــة العربيــة الســعودية
- Kingdom of Saudi Arabia
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Goods/Services:
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القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ األرز؛ التابيــوكا
والســاجو؛ الدقيــق والمســتحضرات المصنوعــة مــن الحبــوب؛
الخبــز والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ عســل النحــل
والعســلاالســود؛ الخميــرة ومســحوق الخبيــز؛ الملــح؛ الخــردل؛ الخــل
والصلصــات (التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج

2021/1/21

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
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 362

Date :01/09/2020

التاريخ 2020/09/01 :
العالمة التجارية رقم 38681 :
في الصنف 12 :

Trademark No.:38681
Class: 12
Applicant Name: R.G.B for customs clerance

بإسم  :شركة أر جي بي للتخليص الجمركي
العنــوان  :نابلــس  -رفيديــا  -عمــارة البــرج  -الطابــق الثامــن  -جــوال
()0597179000

Applicant Address :Nablus -rafedea -burj buliding floor
)(8) jawwal (0597179000

عنــوان التبليــغ  :مكتــب المحامــي محمــد حســين/نابلس  -عمــارة
عالــول و ابــو صالحــة (ط 4المدخــل الغربــي)
جوال رقم ()0599988087

Applicant for Correspondence: Ad mohammd hussein /
nablus -sufian street-alul and abusalha building (floor4
western entrance)/ JAWWAL: 0599988087
)Jawwal (0599988087

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هيــاكل ســيارات  -قطــع مكابــح المركبــات  -مكابــح المركبــات -
هيــاكل ســيارات  -ابــواب للمركبــات -اجهــزة انــذار رجــوع المركبــات
الــى الخلــف  -اطــارات لعجــات المركبــات  -قطــع مكابــح المركبــات-
مســاحات زجــاج المركبــات االمامي-اجهــزة انــذار ضــد ســرقة
المركبــات -اطــارات ســيارات  -ســيارات

Automobile bodies- Brake segments for vehiclesBrakes for vehicles- Chassis (Automobile)- Doors
for vehicles-Reversing alarms for vehicles- Rims for
vehicles wheels - Segments (Brake-)for vehiclesWindscreen wipers -Anti- thcft alarms for vehiclesAutomobile tires(tyrcs)- Automobiles

) ( 363

التاريخ 2020/09/01 :
العالمة التجارية رقم 38687 :
في الصنف 29 :
بإسم  :جمعية المشروع االنشائي العربي

Date :01/09/2020
Trademark No.:38687
Class: 29
Applicant Name: The Arab Development Society

العـدد الخامس والثالثون
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Applicant Address :Jericho / Amman Street Bridge

العنوان  :أريحا -شارع عمان الجسر

عنــوان التبليــغ  :رام اللــه ،شــارع القــدس ،عمــارة بنــك القاهــرة عمــان Applicant for Correspondence: ramallah, al quds street,
Old Cairo Amman Bank building, second floor, Tel:
القديم ،ط ،2ت ،2988012:جوال.0569400003:
2988012,Mob:0569400003.

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لبــن البومينــي ،جبنــة ،قشــدة (منجــات االلبان)،خثــارة
اللبن،خميــرة الحليــب الغــراض الطهــو ،كفيــر( مشــروب مــن
اللبن)،كوميس(مشــروب مــن اللبــن) ،حليــب  ،مشــروبات الحليــب
يكــون الحليــب هــو الســائد فيهــا  ،منتجــات حليــب مخفــوق
الحليــب  ،حليــب الصويــا بديــل الحليــب  ،لبــن مخيــض  ،لبــن رائــب
زبــادي.

Albumin milk, cheese,Cream [dairy products], Curd,
Ferments (Milk__) for for culinary purposes, Kefir [milk
beverage], Koumiss [kumiss] [milk beverage],Milk ,
predominating milk [beverages Milk , Milk products
, Milk shakes , Soya milk [milk substitute] , Whey ,
Yoghurt.
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 364

Date :02/09/2020

التاريخ 2020/09/02 :
العالمة التجارية رقم 38712 :
في الصنف 43 :
بإسم  :مهند مالك محمد قميز و محمد مالك محمد قمبز

Trademark No.:38712
Class: 43
Applicant Name: Muhnad Malik Mohamed Qumboz
And Mohamed Malik Mohamed Qumboz
Applicant Address :Jerusalem , Shufat street 13

العنوان  :القدس  /طريق شعفاط 13

عنــوان التبليــغ  :إتقــان للخدمــات اإلستشــارية -رام اللــه  -بــرج رام Applicant for Correspondence: 3rd Floor, Ramallah
Tower, Al- Nuzha St.., Ramallah - Palestine.
اللــه التجــاري  -ط 3

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

Services for providing food and drink .

خدمات توفير األطعمة والمشروبات،

Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 365

Date :06/09/2020

التاريخ 2020/09/06 :
العالمة التجارية رقم 38718 :
في الصنف 16 :
بإسم  :شركة القدس لصناعة وتجارة القرطاسية

Trademark No.:38718
Class: 16
the

for

Applicant Name: Jerusalem Company
manufacture and trade of stationery
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Applicant Address :Ramallah W AL Birah

العنوان  :رام الله والبيرة

عنــوان التبليــغ  :رام اللــه -البيــرة -الشــرفة -شــارع جمــزو -بجانــب Applicant for Correspondence: Ramallah-AL Birah
-AL Shrafeh - Gemzo Street - Nadi AL Sayarat AL F
نــادي الســيارات
lstinee Bullding

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والســلع المصنوعــة مــن هــذه المــواد،
غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى ،المطبوعــات ،مــواد تجليــد
الكتــب ،الصــور الفوتوغرافيــة ،القرطاســية ،مــواد الصقــة ألغــراض
القرطاســية ولالغــراض المنزليــة ،ومــواد الفنانيــن ،فراشــي ملونــة،
المــواد التعليميــة وطــرق التدريــس (عــدا األجهــزة)؛ البالســتيك
مــواد التعبئــة والتغليــف (غيــر المدرجــة فــي فئــات أخــرى)؛
مجــات ومنشــورات دوريــة؛ الكتــب والصحــف ،والمــواد المصنوعــة
مــن الــورق والكرتــون ،أدوات الكتابــة وأقــام الرصــاص واألقــام
والدفاتــر ،ومنصــات الكتابــة ،وبطاقــات المعايــدة ،ونقــل ( الرســوم
االنطباعيــة)؛ التماثيــل (تماثيــل مصغــرة) مــن العجينــة الورقيــة،
ومــواد التدريــس والتعليــم؛ المنشــورات المطبوعــة ،الكتيبــات
والكتالوجــات ،المرشــدين؛ أكيــاس ،أكيــاس الــورق ،كتيــب،
كتيبــات ونشــرات األخبــار ،أقــام تلويــن ،فراشــي ملونــة ،محايــات،
المســاطر ،اقــام رصــاص ،وصناديــق اقــام رصــاص حافظــة
الملفــات؛ مماســك اقــام رصــاص؛ الملصقــات؛ البــوم صــورة؛
االضبــارات الدائريــة ،المجلــدات ،الكتــب ،اليوميــات ،التقاويــم،
بطاقــات بريديــة ،الرســم (الرســم)؛ باللواصــق؛ مرســام ،ملصقــات،
الــورق الناعــم  ،قســائم هدايــا ،بطاقــات ،مذكــرات ورقيــة ،الــورق
 ،مــواد التعبئــة والتغليــف المصنوعــة مــن الــورق ،مناديــل
ورقيــة ورق مطبــوع ،وتذاكــر الســفر وورق اللــف وورق الكتابــة
والــورق المقــوى ،وبرامــج الكمبيوتــر المطبوعــة؛ شــرائط ورقيــة
وبطاقــات تســتخدم فــي معالجــة البيانات،قطاعــا الــورق  ،مماحــي
لــوح الكابة،منتجــات للمحــو ،ماشــبك للــورق ،مبــراة اقــام رصــاص
(كهربائيــة او غيــر كهربائيــة )  ،خرامــات ،ممحايــات مطــاط ،
كاشــطات للمكاتــب ،مكابس،مكابــس الســلكية  ،خرامــات مكتبيــة
 ،ممحايــات لــوح الكتابــة .

Paper, cardboard and goods made from these
materials, not included in other classes; printed
;matter; bookbinding material; Photographs; stationery
;adhesives for stationery or household purposes
artists&apos; materials; paint brushes; instructional and
Teaching material (except apparatus); plastic materials
;for packaging (not included in other classes); magazines
periodical Publications; books and newspaper; paper
and cardboard articles; writing instruments, pencils,
pens, notepads, writing pads, Greeting cards, transfers
(decalcomanias); figurines (statuettes) of papier
mache; instructional and teaching materials; printed
;Publications; booklets, catalogues; guides; carrier bags
;paper bags; pamphlet; brochures; news sheets; crayons
paint Brushes; erasers; rulers; pencil sharpeners, pencil
boxes and cases; pencil holders; posters; photograph
;albums; Ring binders; folders; note-books; diaries
;calendars; postcards; drawing (graphic); stickers
;stencils, bumper stickers, fine Paper, gift vouchers
labels, note-paper, paper packaging materials, paper
tissues, printing paper, tickets, wrapping paper, Writing
paper, cardboard, printed computer programs; paper
tape and cards for use in data processing, cutters paper
,Erasers (Writing board), Erasing products , Paper Clasps,
Pencil Sharpeners (Electric or non-Electric ),Punches
,Rubber erasers , Scarpers (erasers)for offices,Stapling
Presses,Office perforators,Writing board erasers .
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 366

التاريخ 2020/09/06 :
العالمة التجارية رقم 38726 :

Date :06/09/2020
Trademark No.:38726
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Class: 30

العـدد الخامس والثالثون
30 : في الصنف

Applicant Name: Farco Trade and Investment

 فاركو للتجارة واالستثمار: بإسم

Applicant Address :Al 17 inter section, Beitunia

 بيتونيا، 17  مفرق ال: العنوان

Applicant for Correspondence: Al 17 inter section,
Beitunia

 بيتونيا، 17  مفرق ال: عنوان التبليغ

Goods/Services:

: الخدمات التالية/من اجل البضائع

Macaroni, Macaroons [pastry], Noodle-based prepared
meals, Noodles, Pasta, Pastes (Farinaceous food), Ravioli, Ribbon vermicelli, Spaghetti, Vermicelli
[noodles], Vermicelli (Ribbon-), Couscous [semolina],,
Flour*, Semolina

 دقيــق محضــر مــن النودلــز،) معكرون(معجنــات،معكرونــة
 عجيــن، معكرونــة،) نودلــز (معكرونــة رقيقــة،)(المعكرونــة الرقيقــة
،) رافيــول (فطائــر بالجبنــة والصلصــة الحمــراء،اغذيــة نشــوية
،) شــعيرية(نودلز،) ســباغيتي(معكرونة رفيعــة،شــعيرية رقيقــة
 ســميد، دقيــق،) كســكس (ســميد،شــعيرية رقيقــة

( 367 )

Date :06/09/2020
Trademark No.:38733
Class: 38
Applicant Name: Hamza Yassin Rabah Madhoun
Applicant Address :Abo-Rumman street, Hebron
Applicant for Correspondence: Abo-Rumman street,
Hebron

Goods/Services:
Providing telecommunication channels for teleshopping
services Communications by computer terminal›
electronic bulletin board service, Telecommunications
services ,Mail (electronics) telecommunications
routing and junction services
providing an electronic application that display to
users the product of restaurants ,supermarketsfruitand
vegetable sstores ,sweet,juices,libraries
,pharmacies,flowers and decorations

2020/09/06 : التاريخ
38733 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
 حمزة ياسين رباح مدهون: بإسم
 جبل ابو رمان/  الخليل: العنوان
 جبل ابو رمان/  الخليل: عنوان التبليغ

: الخدمات التالية/من اجل البضائع
االتصــال عبلــر، توفيــر قنــوات اتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد
الطرفيــات الحاســوبية
توجيــه، البريــد االلكترونــي،خدمــات لوحــات النشــرات االلكتالرونية،
و توصيــل االتصــاالت عــن بعــد
توفيــر تطبيــق الكتارونــي يعــرض للمســتخدمين منتجــات و ســلع
,العصائــر, محــات الخضــروات و الفواكــه, الســوبرماركت, المطاعــم
الــورود و الزينة,الصيدليات,المكتبات

218

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21
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Date :07/09/2020

التاريخ 2020/09/07 :
العالمة التجارية رقم 38741 :
في الصنف 12 :

Trademark No.:38741
Class: 12
Applicant Name: TRIANGLE TYRE CO., LTD.

بإسم  :ترايانغل تاير كو ،.ال تي دي.
العنــوان  :نــو 56.كينغــداو ميــدل رود ،ويهــاي ،شــاندونغ،
جمهوريــة الصيــن الشــعبية

Applicant Address :No.56 Qingdao Middle Road,
Weihai, Shandong, P.R. China

عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
انابيــب داخليــة لإلطــارات الهوائيــة؛ إطــارات لعجــات المركبــات؛
أغلفــة خارجيــة لإلطــارات الهوائيــة؛ مداســات إلعــادة تلبيــس
اإلطــارات؛ إطــارات ســيارات؛ إطــارات صلبــة لعجــات المركبــات؛
عجــات الطائــرات؛ حشــو مــوس داخــل اإلطــارات؛ مســامير
لإلطــارات؛ رقــع مطاطيــة الصقــة إلصــاح االنابيــب الداخليــة؛
عجــات المركبــات؛ عجــات الســيارات؛ ادوات مانعــة النــزالق
إطــاراتالمركبــات باالخــص سالســل ومســامير مانعــة لالنــزالق

;Inner tubes for pneumatic tires; tires for vehicle wheels
;casings for pneumatic tires; treads for retreading tires
pneumatic tires; automobile tires; solid tires for vehicle
wheels; airplane tires; mousse filler within tire; studs for
;tires; adhesive rubber patches for repairing inner tubes
vehicle wheels; automobile wheels; non-skid devices
for vehicle tires, namely non-skid chains and studs
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 369

التاريخ 2020/09/07 :
العالمة التجارية رقم 38742 :
في الصنف 4 :
بإسم  :اوبيت بترولكولوك انونيم شيركيتي

Date :07/09/2020
Trademark No.:38742
Class: 4
Applicant Name: Opet Petrolculuk Anonim Sirketi

العنــوان  :باربــاروس ماهاليســي غيلينســيك ســوكاك نــو4- :ايــه Applicant Address :Barbaros Mahallesi Gelincik Sokak
No: 4-A Atasehir Istanbul, TURKEY
اتاســيهير اســطنبول ،تركيــا
عنــوان التبليــغ  :طــال ابوغزالــة انتلكتشــوال بروبرتــي ليمتــد  -ص Applicant for Correspondence: Talal Abu-Ghazaleh
Intellectual Property Limited - P.O. Box 3800 Al-Birah
ب  3800البيــرة

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيــوت وشــحوم صناعيــة؛ موائــع قطــع؛ مركبــات امتصــاص وترطيب
وتثبيــت الغبــار؛ الوقــود الصلــب والفحــم والحطــب؛ الوقــود الســائل
والغــازي؛ بنزيــن وزيــت الديــزل وغــاز البتــرول المســال والغــاز
الطبيعــيوزيــت الوقيــود وإضافاتهــا الغيــر كيميائيــة؛ شــموع؛
فتائــل؛ الشــمع والبارافيــن ألغــراض اإلضائــة؛ طاقــة كهربائيــة

Goods/Services:
Industrial oils and greases; cutting fluids; dust
absorbing, wetting and binding compositions; Solid
fuels, coal, firewood; Liquid and gas fuels; petrol,
diesel oil, liquified petroleum gas, natural gas, fuel oil
and their non-chemical additives; Candles; wicks; wax
and paraffin for lighting purposes; Electrical energy
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Date :14/09/2020

التاريخ 2020/09/14 :
العالمة التجارية رقم 38801 :
في الصنف 14 :
بإسم  :كوربوراسيون هابانوس إس.أيه.

Trademark No.:38801
Class: 14
Applicant Name: CORPORACION HABANOS S.A

العنــوان  :كاريتيــرا فيجــا دي غواناباكــوا يــي لينيــا ديــل Applicant Address :Carretera Vieja de Guanabacoa y L?nea
del Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba.
فيروكاريــل فاينــال ،غواناباكــوا ،ال هابانــا كوبــا.
عنــوان التبليــغ  :نابلــس – شــارع رفيديــا عمــارة جــوال – الطابــق Applicant for Correspondence: Nablus , Palestine P.O Box
219 Tel: 970 9 2389202 Email: Palestine@smas-ip.com
الســادس ص ب 219

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

المجوهــرات وســاعات الحائــط وســاعات الجيــب واليــد واجزائهــا jewellery،clocks and watches،parts thereforjewellery ،
مجوهــرات  ،بمــا فــي ذلــك المجوهــرات المقلــده  ،ومثــا المجوهرات ، including imitation jewellery ، for example، paste
jewellery - cuff links، tie pins ، tie clips.
المقلــده (مجوهــرات غيــر ثمينــة ) زمامــات (مرابــط) اكمــام ،

دبابيــس ربطــات العنــق  ،مشــابك ربطــات العنــق .
Special condition:

اشتراطات خاصة:

) ( 371

Date :15/09/2020

التاريخ 2020/09/15 :
العالمة التجارية رقم 38810 :
في الصنف 11 :

Class: 11

بإسم  :شركة أجياد للمواد الغذائية

Applicant Name: Ajyad Foodstuff Company No

العنوان  :الخليل عين سارة

Trademark No.:38810

Applicant Address :Hebron Ein Sara st

عنــوان التبليــغ  :مكتــب المحامــي عصــام التميمــي الخليــل رأس Applicant for Correspondence: Lawyer office Issam Al-
Tamimi Al-Khalil, Ras Al-Joura, Al-Jaabari Building,
الجــورة عمــارة الجعبــري ط  3جــوال 0599760135
3rd floor

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مكنات كهربائية لصنع القهوة  ،محمصات بن

Goods/Services:
Coffee Machines Electric , Coffee Roasters
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Date :15/09/2020

التاريخ 2020/09/15 :
العالمة التجارية رقم 38813 :
في الصنف 3 :

Trademark No.:38813
Class: 3
Applicant Name: HELEN CHEMICAL COMPANY

بإسم  :شركة هيلين للكيماويات
العنــوان  :نابلــس  -المنطقــه الصناعيــه  -مفــرق بيــت فوريــك -
جــوال 0599208620 :

 Applicant Address :NABLUS - INDUSTRY ZONEJAWAL :0599208620

عنــوان التبليــغ  :نابلــس  -المنطقــه الصناعيــه  -مفــرق بيــت
فوريــك  -جــوال 0599208620 :

Applicant for Correspondence: NABLUS - INDUSTRY
ZONE - JAWAL :0599208620

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

CLEANING PREPERATIONS

مستحضرات تنظيف

) ( 373

التاريخ 2020/09/17 :
العالمة التجارية رقم 38818 :
في الصنف 9 :
بإسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.
العنوان  :كاي جينريناود  2000 ،3نوشاتيل  ،سويسرا

Date :17/09/2020
Trademark No.:38818
Class: 9
Applicant Name: Philip Morris Products S.A.
Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طApplicant for Correspondence: Saba &amp; Co.IP, Ramallah, ،2
El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, Tel 2989760
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البطاريــات للســجائر اإللكترونيــة؛ بطاريــات األجهــزة اإللكترونيــة
المســتخدمة لتســخين التبــغ ،أجهــزة الشــحن لألجهــزة االلكترونية
المســتخدمة لتســخين التبــغ؛ شــواحن يــو اس بــي لألجهــزة
اإللكترونيــة المســتخدمة لتســخين التبــغ؛ شــواحن الســيارات
للســجائر اإللكترونيــة؛ شــواحن الســيارات لألجهــزة المســتخدمة
لتســخين التبــغ ؛ شــواحن بطاريــات الســجائر اإللكترونيــة

اشتراطات خاصة:

Goods/Services:
Batteries for electronic cigarettes; batteries for electronic
devices that are used for heating tobacco, chargers for
;electronic devices that are used for heating tobacco
USB chargers for electronic devices that are used for
;heating tobacco; car chargers for electronic cigarettes
;car chargers for devices that are used for heating tobacco
battery chargers for electronic cigarettes.

Special condition:

العـدد الخامس والثالثون
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Date :17/09/2020

التاريخ 2020/09/17 :
العالمة التجارية رقم 38819 :
في الصنف 18 :

Trademark No.:38819
Class: 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  2000 ،3نوشاتيل  ،سويسرا

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان طApplicant for Correspondence: Saba &amp; Co.IP, Ramallah, ،2
El-midan center 2nd Floor, P.O.Box 4472, Tel 2989760
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

Goods/Services:

من اجل البضائع/الخدمات التالية :

ّ
الجلــود والجلــود المقلــدة؛ الجلــود المدبوغــة وغيــر المدبوغــة؛
الحقائــب متعــددة االســتخدامات المصنوعــة مــن الجلــود أو الجلــود
المقلــدة والحقائــب الجلديــة وحقائــب الحمــل ومحافــظ الجيــب
ومحافــظ الجيــب لــاوراق النقديــة والحافظــات القابلــة للطــي
والظــروف والجزاديــن وحافظــات المفاتيــح وحافظــات البطاقــات
ورقــع التعليــق لحقائــب الســفر وحقائــب اليــد؛ صناديــق الثيــاب
وحقائــب الســفر الصغيــرة وحقائــب الســفر وحقائــب حمــل

;Leather and imitations of leather; hides and skins
multipurpose bags of leather or imitation leather,
briefcases, 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.

) ( 375

التاريخ 2020/09/17 :
العالمة التجارية رقم 38820 :
في الصنف 34 :
بإسم  :فيليب موريس برودكتس أس .إيه.

Date :17/09/2020
Trademark No.:38820
Class: 34
Applicant Name: Philip Morris Products S.A.

العنوان  :كاي جينريناود  2000 ،3نوشاتيل  ،سويسرا

Applicant Address :Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland

عنــوان التبليــغ  :ســابا وشــركاهم ،رام اللــه  ،عمــارة الميــدان ط،2
ص.ب  ،4472هاتــف 2989760

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

222
من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المبخــرات الســلكية للســجائر االلكترونيــة وأجهــزة التدخيــن
ّ
االلكترونيــة؛ التبــغ ،الخــام أو المصنــع؛ منتجــات التبــغ ،بمــا فــي
ذلــك الســيجار ،الســجائر ،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 ذلك ورق
وأنابيــب الســجائر  ،فالتــر الســجائر ،علــب التبــغ ،علــب ومنافــض
الســجائر ،الغالييــن ،أدوات الجيــب للــف الســجائر ،القداحــات؛
أعــواد الثقــاب؛ أعــواد التبــغ ،منتجــات التبــغ التــي يتــم تســخينها ،
أجهــزة إلكترونيــة وقطعهــا لغايــة تســخين الســجائر أو التبــغ مــن
أجــل إطــاق 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 للمدخنين
 ،منتجــات التبــغ وبدائــل التبــغ؛ مســتلزمات المدخنيــن للســجائر
اإللكترونيــة؛ قطــع ولــوازم للمنتجــات المذكــورة ســابقا المتضمنــة،
ّ
فــي الفئــة 34؛ أجهــزة إطفــاء الســجائر والســيجار المســخن وكذلــك
ّ
أعــواد التبــغ المســخنة؛ علــب الســجائر اإللكترونيــة القابلــة إلعــادة
الشــحن.
األوعيــة الواقيــة وأغطيــة الزينــة وحقائــب الحمــل للســجائر
اإللكترونيــة وألجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن
اإللكترونيــة؛ الحامــات للســيارات والحمــاالت للســيارات
المخصصــة للســجائر اإللكترونيــة وألجهــزة تســخين التبــغ
وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة؛ عبــوات التخلــص مــن أعــواد التبــغ
المســخن المســتهلكة؛ المنظفــات ومســتحضرات التنظيــف
وأدوات التنظيــف وفراشــي التنظيــف للســجائر اإللكترونيــة
وألجهــزة تســخين التبــغ وأجهــزة التدخيــن اإللكترونيــة.

اشتراطات خاصة:

العـدد الخامس والثالثون
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Goods/Services:
Wired vaporizer for electronic cigarettes and electronic
;smoking devices; tobacco, raw or manufactured
tobacco products, including cigars, cigarettes,
cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
;tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek
;)snus; tobacco substitutes (not for medical purposes
smokers&apos; articles, including cigarette paper and
tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays, pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes,
lighters; matches; tobacco sticks, tobacco products
for the purpose of being heated, electronic devices
and their parts for the purpose of heating cigarettes
or tobacco in order to release nicotine-containing
aerosol for inhalation; liquid nicotine solutions for
use in electronic cigarettes; electronic smoking
devices; electronic cigarettes; electronic cigarettes as
substitute for traditional cigarettes; electronic devices
for the inhalation of nicotine containing aerosol; oral
vaporising devices for smokers, tobacco products
and tobacco substitutes; smoker&apos;s articles
for electronic cigarettes; parts and fittings for the
aforesaid products included in class 34; devices for
extinguishing heated cigarettes and cigars as well as
heated tobacco sticks ; electronic rechargeable cigarette
cases; protective cases, decorative covers and carrying
cases for electronic cigarettes, tobacco heating devices
and electronic smoking devices; in-car cradles and incar 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
devices and electronic smoking devices.

Special condition:
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة1259 -:

)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: 1259

في الصنف 5 :

In class : 5

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ميد جونسون آند كومباني أل أل سي
العنــوان  :ميــد جونســون آنــد كومبانــي أل أل ســي (وعنوانــه:
ديلويــر كوربوريشــن اف  2404باســيلفانيا ســتريت
فايفانســيفيل انديانــا يــو اس ايــه )
الى :إم جيه إن يو .إس .هولدينغز إل إل سي
العنــوان  2400 :ويســت لويــد اكسبرســواي ،ايفانزفيلــي ،انديانــا
 ،0001-47721الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: MEAD JOHNSON & COMPANY LLC
Address : MEAD JOHNSON & COMPANY LLC
(whose address is: Delawere Corporation of 2404
) Pannsylvania Street Evansvillem Indiana U.S.A
TO: MJN U.S. Holdings LLC
Address : 2400 West Lloyd Expressway, Evansville,
Indiana 47721-0001, United States of America

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/6/9 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:9/6/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة1339 -:

)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: 1339

في الصنف 9 :

In class : 9

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :توينتيث سينشري فوكس فيلم كوربوريشين
العنــوان  :توينتيــث سينشــري فوكــس فيلــم كوربوريشــين
(وعنوانــه :ديــل ويــر كوربوريشــن  ،الواليــات المتحــدة اوف
 10201ويســت بيكــو  ،بوليفــارد لــوس انجلــوس  ،كاليفورنيــا )
الى :فوكس ميديا ال ال سي
العنــوان  10201 :شــارع ويســت بيكــو  ،لــوس أنجلــوس،
كاليفورنيــا  ،90035الواليــات المتحــدة االمريكيــة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Twentieth Century Fox Film Corporation
Address : Twentieth Century Fox Film Corporation
(whose address is: delware corporation ,usa of 10201
)west pico boulevard ,los angles ,california usa
TO: Fox Media LLC
Address : 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
CA 90035, U.S.A.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2019/3/15 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:15/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة1340 -:

)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: 1340

في الصنف 9 :

In class : 9

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :توينتيث سينشري فوكس فيلم كوربوريشين
العنــوان  :توينتيــث سينشــري فوكــس فيلــم كوربوريشــين
(وعنوانــه :ديــل ويــر كوربوريشــن  ،الواليــات المتحــدة اوف
 10201ويســت بيكــو  ،بوليفــارد لــوس انجلــوس  ،كاليفورنيــا )
الى :فوكس ميديا ال ال سي
العنــوان  10201 :شــارع ويســت بيكــو  ،لــوس أنجلــوس،
كاليفورنيــا  ،90035الواليــات المتحــدة االمريكيــة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Twentieth Century Fox Film Corporation
Address : Twentieth Century Fox Film Corporation
(whose address is: delware corporation ,usa of 10201
)west pico boulevard ,los angles ,california usa
TO: Fox Media LLC
Address : 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
CA 90035, U.S.A.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2019/3/15 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:15/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة1399 -:

)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: 1399

في الصنف 16 :

In class : 16

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :توينتيث سينشري فوكس فيلم كوربوريشين
العنــوان  :توينتيــث سينشــري فوكــس فيلــم كوربوريشــين
(وعنوانــه :ويســت بيكــو ديــاور كوربوريشــين اوف 10201
بوليفــارد  ،لــوس انجلــوس  ،كاليفورنيــا  ،الواليــات المتحــدة
االمريكيــة)
الى :فوكس ميديا ال ال سي
العنــوان  10201 :شــارع ويســت بيكــو  ،لــوس أنجلــوس،
كاليفورنيــا  ،90035الواليــات المتحــدة االمريكيــة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Twentieth Century Fox Film Corporation
Address : Twentieth Century Fox Film Corporation
(whose address is: west pico delawre corporation of
)10201 boulevard , los angeles , california , U.S.A
TO: Fox Media LLC
Address : 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
CA 90035, U.S.A.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2019/3/15 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:15/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة3038 -:

)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: 3038

في الصنف 3 :

In class : 3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :باير كونسيومر كير إيه جي
العنــوان  :بايــر كونســيومر كيــر إيــه جــي (وعنوانــه :بيتــر مريــان-
أس تــي آر 4052 ،84 .بــازل  ،سويســرا)
الى :بيرسدورف أي جي
العنوان  :اوناشتراس  20253 ،48هامبورغ ،المانيا

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Bayer Consumer Care AG
Address : Bayer Consumer Care AG (whose address
)is: Peter Merian-Str. 84, 4052 Basel, Switzerland
TO: Beiersdorf AG
Address : Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2019/12/03 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:03/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة6220 -:

)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: 6220

في الصنف 5 :

In class : 5

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :بفايزر بروداكتس انك
العنــوان  :بفايــزر بروداكتــس انــك (وعنوانــه :ايســترن بوينــت رود،
جروتون،ســتي تــي  -06340الواليــات المتحــده االمريكية)
الى :اب جون يو اس  1ال ال سي
العنــوان  :ايســت  42ان دي ســتريت ،نيويــورك ،ان ،يــو10017 .
الواليــات المتحــدة االمريكيــة 235

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Pfizer Products Inc
Address : Pfizer Products Inc (whose address is:
)Eastern Point Road, Groton, CT 06340, USA
TO: UP JOHN US 1 LLC
Address : East 42nd Street, New York, N.Y. 10017
USA 235

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/7/13 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:13/7/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة6832-:

)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: 6832

في الصنف 41 :
قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :توينتيث سينتشرى فوكس فيلم كوربوريشن
العنــوان  :توينتيــث سينتشــرى فوكــس فيلــم كوربوريشــن
(وعنوانــه :الواليــات المتحــدة )
الى :فوكس ميديا ال ال سي
العنــوان  10201 :شــارع ويســت بيكــو  ،لــوس أنجلــوس،
كاليفورنيــا  ،90035الواليــات المتحــدة االمريكيــة
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2019/3/15 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية
اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة6833 -:

في الصنف 38 :

In class : 41
Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Twentieth Century Fox Film Corporation
Address : Twentieth Century Fox Film Corporation
(whose address is: 10201 west pico boulevard,los
)angeles,california 90035
TO: Fox Media LLC
Address : 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
CA 90035, U.S.A.
As from the date of the Deed of Assignment of:15/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

Notification of
Trademark Assignment
)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: 6833

In class : 38

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :توينتيث سينتشري فوكس فيلم كوربوريشن
العنــوان  :توينتيــث سينتشــري فوكــس فيلــم كوربوريشــن
(وعنوانــه :الواليــات المتحــدة األمريكيــة)
الى :فوكس ميديا ال ال سي
العنــوان  10201 :شــارع ويســت بيكــو  ،لــوس أنجلــوس،
كاليفورنيــا  ،90035الواليــات المتحــدة االمريكيــة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Twentieth Century Fox Film Corporation.
Address : Twentieth Century Fox Film Corporation.
(whose address is: 10201 West Pico Boulevard, Los
)Angeles, California 90035,U.S.A.
TO: Fox Media LLC
Address : 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
CA 90035, U.S.A.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2019/3/15 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:15/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة7132 -:

)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: 7132

في الصنف 9 :

In class : 9

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :كرايزلس هولدنغز ليميتد
العنــوان  :كرايزلــس هولدنغــز ليميتــد (وعنوانــه :بنــدن دبليــو
 610اس بــي  -انجلتــرا)
الى :بي ام جي رايتس مانيجمنت (يو كيه) ليمتد
العنــوان  8 :فلــور 5 ،ميرتشــانت ســكوير ،لنــدن ،دبليــو 1 2ايــه
اس ،المملكــة المتحــدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: CHRYSALIS HOLDING LIMITED
Address : CHRYSALIS HOLDING LIMITED
)(whose address is: LONDON W10 6SP - ENGLAND
TO: BMG Rights Management (UK) Limited
Address : 8th Floor, 5 Merchant Square, London, W2
1AS, United Kingdom

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/8/14 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:14/8/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة8646 -:

)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: 8646

في الصنف 12 :

In class : 12

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ديملير أي جي
العنــوان  :ديمليــر أي جــي (وعنوانــه :مرســيدس شتراســة ،137
 70327شــتوتغارت ،المانيــا)
الى :سمارت اوتوموبيل كو ،.ال تي دي
العنــوان  818 :بينهــاي 2نــد رود هانغزهــاو بــاي نيــو زون،
نينغبــون زهيجيانــغ بروفينــس ،الصيــن

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Daimler AG
Address : Daimler AG (whose address is:
)Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany
TO: Smart Automobile Co., Ltd.
Address : 818 Binhai 2nd Road Hangzhou Bay New
Zone, Ningbo, Zhejiang Province, China

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/6/16 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:16/6/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة8651 -:

)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: 8651

في الصنف 36 :

In class : 36

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ديملير أي جي
العنــوان  :ديمليــر أي جــي (وعنوانــه :مرســيدس شتراســة ،137
 70327شــتوتغارت ،المانيــا)
الى :سمارت اوتوموبيل كو ،.ال تي دي
العنــوان  818 :بينهــاي 2نــد رود هانغزهــاو بــاي نيــو زون،
نينغبــون زهيجيانــغ بروفينــس ،الصيــن

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Daimler AG
Address : Daimler AG (whose address is:
)Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany
TO: Smart Automobile Co., Ltd.
Address : 818 Binhai 2nd Road Hangzhou Bay New
Zone, Ningbo, Zhejiang Province, China

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/6/16 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:16/6/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة8652 -:

)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: 8652

في الصنف 18 :

In class : 18

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ديملير أي جي
العنــوان  :ديمليــر أي جــي (وعنوانــه :مرســيدس شتراســة ،137
 70327شــتوتغارت ،المانيــا)
الى :سمارت اوتوموبيل كو ،.ال تي دي
العنــوان  818 :بينهــاي 2نــد رود هانغزهــاو بــاي نيــو زون،
نينغبــون زهيجيانــغ بروفينــس ،الصيــن

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Daimler AG
Address : Daimler AG (whose address is:
)Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany
TO: Smart Automobile Co., Ltd.
Address : 818 Binhai 2nd Road Hangzhou Bay New
Zone, Ningbo, Zhejiang Province, China

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/6/16 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:16/6/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة8653 -:

)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: 8653

في الصنف 39 :

In class : 39

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ديملير أي جي
العنــوان  :ديمليــر أي جــي (وعنوانــه :مرســيدس شتراســة ،137
 70327شــتوتغارت ،المانيــا)
الى :سمارت اوتوموبيل كو ،.ال تي دي
العنــوان  818 :بينهــاي 2نــد رود هانغزهــاو بــاي نيــو زون،
نينغبــون زهيجيانــغ بروفينــس ،الصيــن

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Daimler AG
Address : Daimler AG (whose address is:
)Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany
TO: Smart Automobile Co., Ltd.
Address : 818 Binhai 2nd Road Hangzhou Bay New
Zone, Ningbo, Zhejiang Province, China

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/6/16 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:16/6/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة8654 -:

)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: 8654

في الصنف 42 :

In class : 42

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ديملير أي جي
العنــوان  :ديمليــر أي جــي (وعنوانــه :مرســيدس شتراســة ،137
 70327شــتوتغارت ،المانيــا)
الى :سمارت اوتوموبيل كو ،.ال تي دي
العنــوان  818 :بينهــاي 2نــد رود هانغزهــاو بــاي نيــو زون،
نينغبــون زهيجيانــغ بروفينــس ،الصيــن

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Daimler AG
Address : Daimler AG (whose address is:
)Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, Germany
TO: Smart Automobile Co., Ltd.
Address : 818 Binhai 2nd Road Hangzhou Bay New
Zone, Ningbo, Zhejiang Province, China

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/6/16 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:16/6/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة9494 -:

)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: 9494

في الصنف 3 :

In class : 3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :باير كونسيومر كير إيه جي
العنــوان  :بايــر كونســيومر كيــر إيــه جــي (وعنوانــه :بيتــر  -ميريان
أس تــي آر ،84 .ســي أتــس  4052 -بــازل ،سويســرا)
الى :بيرسدورف أي جي
العنوان  :اوناشتراس  20253 ،48هامبورغ ،المانيا

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Bayer Consumer Care AG
Address : Bayer Consumer Care AG (whose address
)is: Peter-Merian Str. 84, CH-4052 Basel, Switzerland
TO: Beiersdorf AG
Address : Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Germany

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2019/12/03 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:03/12/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة12030 -:

)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: 12030

في الصنف 41 :

In class : 41

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :توينتيث سينشري فوكس فيلم كوربوريشن
العنــوان  :توينتيــث سينشــري فوكــس فيلــم كوربوريشــن
(وعنوانــه :الواليــات المتحــده االمريكيــه )
الى :فوكس ميديا ال ال سي
العنــوان  10201 :شــارع ويســت بيكــو  ،لــوس أنجلــوس،
كاليفورنيــا  ،90035الواليــات المتحــدة االمريكيــة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Twentieth Century Fox Film Corporation
Address : Twentieth Century Fox Film Corporation
(whose address is: 10201 West Pico Boulevard, Los
) Angeles, California 90035, U.S.A.
TO: Fox Media LLC
Address : 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
CA 90035, U.S.A.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2019/3/15 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:15/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة12031 -:

)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: 12031

في الصنف 38 :

In class : 38

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :توينتيث سينشري فوكس فيلم كوربوريشن
العنــوان  :توينتيــث سينشــري فوكــس فيلــم كوربوريشــن
(وعنوانــه :الواليــات المتحــدة االمريكيــة) .
الى :فوكس ميديا ال ال سي
العنــوان  10201 :شــارع ويســت بيكــو  ،لــوس أنجلــوس،
كاليفورنيــا  ،90035الواليــات المتحــدة االمريكيــة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Twentieth Century Fox Film Corporation
Address : Twentieth Century Fox Film Corporation
(whose address is: 10201 West Pico Boulevard, Los
) Angeles, California 90035, U.S.A.
TO: Fox Media LLC
Address : 10201 West Pico Boulevard, Los Angeles,
CA 90035, U.S.A.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2019/3/15 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:15/3/2019
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13316 -:

)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: 13316

في الصنف 35 :

In class : 35

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :دبــي – االمــارات العربيــة المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
)address is: Dubai – United Arab Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

232
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13317 -:

)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: 13317

في الصنف 38 :

In class : 38

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :دبــي – االمــارات العربيــة المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
)address is: Dubai – United Arab Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13318 -:

)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: 13318

في الصنف 41 :

In class : 41

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :دبــي – االمــارات العربيــة المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
)address is: Dubai – United Arab Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13319 -:

)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: 13319

في الصنف 11 :

In class : 11

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :دبــي – االمــارات العربيــة المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
)address is: Dubai – United Arab Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13321 -:

)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: 13321

في الصنف 21 :

In class : 21

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :دبــي – االمــارات العربيــة المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
)address is: Dubai – United Arab Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

234
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13322 -:

)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: 13322

في الصنف 35 :

In class : 35

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :دبــي – االمــارات العربيــة المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
)address is: Dubai – United Arab Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13323 -:

)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: 13323

في الصنف 38 :

In class : 38

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :دبــي – االمــارات العربيــة المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
)address is: Dubai – United Arab Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

العـدد الخامس والثالثون
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13324 -:

)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: 13324

في الصنف 41 :

In class : 41

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :دبــي – االمــارات العربيــة المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
)address is: Dubai – United Arab Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13843 -:

)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: 13843

في الصنف 30 :

In class : 30

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :اس او اس كويتارا يو اس ايه انك.
العنــوان  :اس او اس كويتــارا يــو اس ايــه انــك( .وعنوانــه2777 :
اليــن باركــوي ،ســويت  ،1600هوســتون ،تيكســاس،77019 ،
الواليــات المتحــدة االمريكيــة).
الى :ريفيانا فودز انك.
العنــوان  2777 :اليــن باركــوي ،ســويت  ،1600هوســتون،
تيكســاس ،77019 ،الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: SOS Cuetara USA Inc.
Address : SOS Cuetara USA Inc. (whose address
is: 2777 Allen Parkway, Suite 1600, Houston, Texas,
) 77019, U.S.A.
TO: Riviana Foods Inc.
Address : 2777 Allen Parkway, Suite 1600, Houston,
Texas, 77019, U.S.A.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2017/1/1 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:1/1/2017
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

236
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة13843 -:

)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: 13843

في الصنف 30 :

In class : 30

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :أمريكان رايس  ،إنك.
العنــوان  :أمريــكان رايــس  ،إنــك( .وعنوانــه :ص.ب 2587
هيوســتون  ،تكســاس  ، 77252الواليــات المتحــدة األمريكيــة)
الى :اس او اس كويتارا يو اس ايه انك.
العنــوان  2777 :اليــن باركــوي ،ســويت  ،1600هوســتون،
تيكســاس ،77019 ،الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: American Rice, Inc.
Address : American Rice, Inc. (whose address is: P
O Box 2587 Houston , Texas 77252 , United Statesof
))America (USA
TO: SOS Cuetara USA Inc.
Address : 2777 Allen Parkway, Suite 1600, Houston,
Texas, 77019, U.S.A.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2017/1/1 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:1/1/2017
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة20272 -:

)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: 20272

في الصنف 3 :

In class : 3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :ابراهيــم ماجــد عبــد الدويــك (وعنوانــه :الخليــل الحــرس
صالــة الخيــام)
الى :مجدي ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل -الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــة  -جــوال
0599264333

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: ibrahim majd abed dwaik
Address : ibrahim majd abed dwaik (whose address is:
)al khalil al haras
TO: MAJDI MAJED ABED ALDWEIK
Address : hebron - alharas - adwa almadeena street
0599264333

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/2 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:2/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

العـدد الخامس والثالثون
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة21815 -:

)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: 21815

في الصنف 35 :

In class : 35

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :ابراهيــم ماجــد عبــد الدويــك (وعنوانــه :الخليــل الحــرس
صالــة الخيــام)
الى :مجدي ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل -الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــة  -جــوال
0599264333

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: ibrahim majd abed dwaik
Address : ibrahim majd abed dwaik (whose address is:
)al khalil al haras
TO: MAJDI MAJED ABED ALDWEIK
Address : hebron - alharas - adwa almadeena street
0599264333

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/2 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:2/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة22459 -:

)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: 22459

في الصنف 18 :
قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :لين بران ايفرسن
العنــوان  :ليــن بــران ايفرســن (وعنوانــه :ســي اتــش ار .ويرمــز جيــد
 .5 ،25تــي اتــش  8000 .اورس  ،الدانمــارك)
الى :شركة اكتيزيلزكابيت ايه اف . 21نوفمبر 2001
العنوان  :فريدسكوفيج  7330، 5بريند ،الدنمارك
اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/10/22 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

In class : 18
Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: LINE BRUUN IVERSEN

سي Address : LINE BRUUN IVERSEN (whose address is:
)اتــش ار .ويرمــز جيــد  .5 ،25تــي اتــش  8000 .اورس  ،الدانمــارك
TO: Aktieselskabet af 21 . November 2001
Address : Fredskovvej 5, 7330 Brand, Denmark.

As from the date of the Deed of Assignment of:22/10/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة22460 -:

)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: 22460

في الصنف 25 :

In class : 25

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :لين بران ايفرسن
العنــوان  :ليــن بــران ايفرســن (وعنوانــه :ســي اتــش ار .ويرمــز جيــد
 .5 ،25تــي اتــش  8000 .اورس  ،الدانمــارك)
الى :شركة اكتيزيلزكابيت ايه اف . 21نوفمبر 2001
العنوان  :فريدسكوفيج  7330، 5بريند ،الدنمارك

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: LINE BRUUN IVERSEN
Address : LINE BRUUN IVERSEN (whose address
 ،اورس  . 8000اتــش تــي  25، 5.جيــد ويرمــز .ار اتــش ســي is:
)الدانمــارك
TO: Aktieselskabet af 21 . November 2001
Address : Fredskovvej 5, 7330 Brand, Denmark.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/10/22 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:22/10/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة22461 -:

)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: 22461

في الصنف 35 :

In class : 35

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :لين بران ايفرسن
العنــوان  :ليــن بــران ايفرســن (وعنوانــه :ســي اتــش ار .ويرمــز جيــد
 .5 ،25تــي اتــش  8000 .اورس  ،الدانمــارك)
الى :شركة اكتيزيلزكابيت ايه اف . 21نوفمبر 2001
العنوان  :فريدسكوفيج  7330، 5بريند ،الدنمارك

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: LINE BRUUN IVERSEN
Address : LINE BRUUN IVERSEN (whose address
 ،اورس  . 8000اتــش تــي  25، 5.جيــد ويرمــز .ار اتــش ســي is:
)الدانمــارك
TO: Aktieselskabet af 21 . November 2001
Address : Fredskovvej 5, 7330 Brand, Denmark.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/10/22 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:22/10/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة22647 -:

)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: 22647

في الصنف 3 :

In class : 3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :ابراهيــم ماجــد عبــد الدويــك (وعنوانــه :الخليــل الحــرس
صالــة الخيــام)
الى :مجدي ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل -الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــة  -جــوال
0599264333

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: ibrahim majd abed dwaik
Address : ibrahim majd abed dwaik (whose address is:
)al khalil al haras
TO: MAJDI MAJED ABED ALDWEIK
Address : hebron - alharas - adwa almadeena street
0599264333

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/2 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:2/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة24945 -:

)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: 24945

في الصنف 25 :

In class : 25

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة كين للتجاره العالميه
العنــوان  :شــركة كيــن للتجــاره العالميــه (وعنوانــه :نابلــس -
شــارع تونــس  -تلفــون )092311153 :
الى :شركة ليوباردو لتجارة المالبس واالحذية
العنوان  :نابلس

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: SHARIKIT KEEN LILTEJARA ALALAMIYA
Address : SHARIKIT KEEN LILTEJARA
 ALALAMIYA (whose address is: NABLUS)SHARIA TUNIS - JAWWAL: 0599555333
TO: Leopardo Co
Address : nablus

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/22 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:22/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة25511 -:

)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: 25511

في الصنف 18 :

In class : 18

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :ابراهيــم ماجــد عبــد الدويــك (وعنوانــه :الخليــل -
الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــه)
الى :مجدي ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل -الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــة  -جــوال
0599264333

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Ibraheem Majed Abed Aldwaik
Address : Ibraheem Majed Abed Aldwaik (whose
address is: alkhleel - alharas - sharea adwaa
)almadeenah
TO: MAJDI MAJED ABED ALDWEIK
Address : hebron - alharas - adwa almadeena street
0599264333

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/2 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:2/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة25512 -:

)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: 25512

في الصنف 25 :

In class : 25

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :ابراهيــم ماجــد عبــد الدويــك (وعنوانــه :الخليــل -
الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــه)
الى :مجدي ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل -الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــة  -جــوال
0599264333

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Ibraheem Majed Abed Aldwaik
Address : Ibraheem Majed Abed Aldwaik (whose
address is: alkhleel - alharas - sharea adwaa
)almadeenah
TO: MAJDI MAJED ABED ALDWEIK
Address : hebron - alharas - adwa almadeena street
0599264333

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/2 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:2/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة25513 -:

)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: 25513

في الصنف 5 :

In class : 5

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :ابراهيــم ماجــد عبــد الدويــك (وعنوانــه :الخليــل -
الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــه)
الى :مجدي ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل -الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــة  -جــوال
0599264333

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Ibraheem Majed Abed Aldwaik
Address : Ibraheem Majed Abed Aldwaik (whose
address is: alkhleel - alharas - sharea adwaa
)almadeenah
TO: MAJDI MAJED ABED ALDWEIK
Address : hebron - alharas - adwa almadeena street
0599264333

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/2 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:2/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة25514 -:

)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: 25514

في الصنف 3 :

In class : 3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :ابراهيــم ماجــد عبــد الدويــك (وعنوانــه :الخليــل -
الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــه)
الى :مجدي ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل -الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــة  -جــوال
0599264333

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Ibraheem Majed Abed Aldwaik
Address : Ibraheem Majed Abed Aldwaik (whose
address is: alkhleel - alharas - sharea adwaa
)almadeenah
TO: MAJDI MAJED ABED ALDWEIK
Address : hebron - alharas - adwa almadeena street
0599264333

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/2 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:2/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

242
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة29434 -:

)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: 29434

في الصنف 3 :

In class : 3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :دنلوب إنترناشيونال ليميتد
العنــوان  :دنلــوب إنترناشــيونال ليميتــد (وعنوانــه :يونيــت إيــه،
بــروك بــارك إيســت ،تشــيربروك أن جــي  8 20آر واي ،المملكــة
المتحــدة).
الى :سوميتو رابر انداستريز ،ال تي دي.
العنــوان -3 ،9-6 :تشــومي ،واكينــو هاما-تشــو- ،كــو ،كوبــي،
 ،0072_651اليابــان

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Dunlop International Limited
Address : Dunlop International Limited (whose
address is: Unit A, Brook Park East, Shirebrook NG20
) 8RY, United Kingdom
TO: Sumitomo Rubber Industries, Ltd.
Address : 6-9, 3-chome, Wakinohama-chuo-ku, kobe,
651-0072, Japan

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/9/24 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:24/9/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة29889 -:

)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: 29889

في الصنف 3 :

In class : 3

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :ابراهيم ماجد عبد الدويك
العنــوان  :ابراهيــم ماجــد عبــد الدويــك (وعنوانــه :الخليــل -
الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــه )2299565
الى :مجدي ماجد عبد الدويك
العنــوان  :الخليــل -الحــرس  -شــارع اضــواء المدينــة  -جــوال
0599264333

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Ibraheem Majed Abed Aldwaik
Address : Ibraheem Majed Abed Aldwaik (whose
address is: alkhleel - alharas - sharea adwaa
)almadeenah
TO: MAJDI MAJED ABED ALDWEIK
Address : hebron - alharas - adwa almadeena street
0599264333

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/111/2 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:2/111/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

العـدد الخامس والثالثون
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة30125 -:

)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: 30125

في الصنف 38 :

In class : 38

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :هــوت ديســك  ,51مزكــر االعمــال االعالمــي ,المبنــى
 ,2#مدينــة دبــي االعالميــة ,دبــي ,االمــارات العربيــة
المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
address is: Hot Desk 51, Media Business Center,
Building #2, Dubai Media City, Dubai, United Arab
)Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة30126 -:

)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: 30126

في الصنف 41 :

In class : 41

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :شركة تخيل انترتينمنت – منطقة حرة ذ.م.م.
العنــوان  :شــركة تخيــل انترتينمنــت – منطقــة حــرة ذ.م.م.
(وعنوانــه :هــوت ديســك  ,51مزكــر االعمــال االعالمــي ,المبنــى
 ,2#مدينــة دبــي االعالميــة ,دبــي ,االمــارات العربيــة
المتحــدة)
الى :تلفزيون تخيل منطقة حرة ذ.م.م
العنوان  :ص.ب  ،502502دبي ،االمارات العربية المتحدة

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Takhayal Entertainment FZ-LLC
Address : Takhayal Entertainment FZ-LLC (whose
address is: Hot Desk 51, Media Business Center,
Building #2, Dubai Media City, Dubai, United Arab
)Emirates
TO: Takhayal Television FZ-LLC
Address : P.O.Box 502502, Dubai, United Arab
Emirates

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/30 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:30/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

244
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة33263 -:

)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: 33263

في الصنف 25 :

In class : 25

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :سالم ايوب عبد القادر الغزاوي
العنــوان  :ســالم ايــوب عبــد القــادر الغــزاوي (وعنوانــه :الخليــل ابــو
اكتيلة)0598904504
الى :اسامة اسماعيل جميل جعبيري
العنوان  :الخليل نمره

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From:
SALEM
AYOUB
ABDELKADER
A L G A Z AW I
Address : SALEM AYOUB ABDELKADER
)ALGAZAWI (whose address is: AL KHALIL
TO: Osama Ismaal Jamel Jaabary
Address : HEBROUN

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/10/15 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:15/10/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة33698 -:

)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: 33698

في الصنف 35 :

In class : 35

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :محمد رفعت عبد الحفيظ شاور
العنــوان  :محمــد رفعــت عبــد الحفيــظ شــاور (وعنوانــه :الخليــل
شــارع الســام )0599838127
الى :شركة الفرسان للقرطاسية وااللعاب
العنــوان  :بواســطة المفــوض بالتوقيــع عنهــا رافــت عبــد الحفيــظ
صــاح شــاور الخليــل شــارع الســام

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: MOHAMMAD RIFAAT AA SHAWAR
Address : MOHAMMAD RIFAAT AA SHAWAR
) (whose address is: AL KHALIL
TO:
Address :

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/17 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:17/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

العـدد الخامس والثالثون
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2021/1/21

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة34266 -:

)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: 34266

في الصنف 30 :

In class : 30

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
مــن  :شــركة زيتنــا للتجــارة العامــة والتســويق مســاهمة
خصو صيــة
العنــوان  :شــركة زيتنــا للتجــارة العامــة والتســويق مســاهمة
خصوصيــة (وعنوانــه :زيتــا جماعيــن الشــارع الجديــد) , ,
الى :محمد انور زكي الدين انور علي
العنوان  :رقم  ،2/76:فلور رود ،كولومبو  ،07سيريالنكا

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Sharekat Zaytona Leltejarah Alammah
Waltasweeq
Mosahama
Khososiya
Address : Sharekat Zaytona Leltejarah Alammah
Waltasweeq Mosahama Khososiya (whose address
) is: Zeita Jammaeen Alshar›e Aljadeed , , ,
TO: Mohamed Anver Zaki Uddeen Anverally
Address : No. 76/2, Flower Road, Colombo 07, Sri
Lanka

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/10/6 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:6/10/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة34438 -:

)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: 34438

في الصنف 30 :

In class : 30

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :خالد سعيد مصطفى الشني
العنــوان  :خالــد ســعيد مصطفــى الشــني (وعنوانــه :فلســطين،
رام اللــه) , ,
الى :شركة العميد للصناعات الغذائية
العنوان  :االردن ،عمان ،ص ب  ،1557الرمز البريدي 11953

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Khaled Sead Mustafa Al Shine
Address : Khaled Sead Mustafa Al Shine (whose
) address is: Palestine Ramallah, , ,
TO: Ameed Food Industries Co.
Address : P.O. Box 1557, Amman 11953, Jordan

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/9/27 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:27/9/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة35213 -:

)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: 35213

في الصنف 25 :

In class : 25

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :عامر احمد عبد الفتاح مرعي
العنــوان  :عامــر احمــد عبــد الفتــاح مرعــي (وعنوانــه :نابلــس
رفيديــا شــارع جامعــة النجــاح مقابــل بيتــزا هــاوس ) , ,
الى :شركة اكتيزلزكابيت ايه اف  .21نوفمبر 2001
العنوان  :فريدسكوفيج  7330 ،5بريند ،الدنمارك

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: AMER AHMAD ABD ALFATAH MARIE
Address : AMER AHMAD ABD ALFATAH
MARIE (whose address is: NABLUS RAFEEDIA
) UNIVERSITY ST Address of the applicant, , ,
TO: Aktieselskabet af 21 . November 2001
Address : Fredskovvej 5, 7330 Brand, Denmark.

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/11/18 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:18/11/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.

إعالن
نقل ملكية عالمة تجارية

Notification of
Trademark Assignment

اســتنادا الــى المــادة  23مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  1952وتعديالتــه  ،أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة
ذوات األرقــام التاليــة36885 -:

)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: 36885

في الصنف :

In class :

قد حولت مع الشهرة التجارية للعمل المختص بها،
من  :الكساندر نت غروب هولدينغ جي ام بي اتش
العنــوان  :الكســاندر نــت غــروب هولدينــغ جــي ام بــي اتــش
(وعنوانــه :اديلهايدســتر 30171 ،5/4 .هانوفــر ،المانيــا ) , ,
الى :لورينز سناك  -وورلد هولدينغ جي ام بي اتش
العنوان  :اديلهايستر 30171 ،5/4 .هانوفر  ,المانيا

Have been assigned together with the Fame of the
business connected therewith,
From: Alexander Nut Group Holding GmbH
Address : Alexander Nut Group Holding GmbH (whose
address is: Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, Germany,
),,
TO: Lorenz Snack - World Holding GmbH
Address : Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, Germany

اعتبارا من تاريخ وثيقة التنازل
في2020/07/07 -:
وان اســم وعنــوان المحــال إليــه هــذه العالمــة قــد ادرج فــي ســجل
العالمــات التجاريــة حســب االصــول.

As from the date of the Deed of Assignment of:07/07/2020
The Name & Address of the Assignee As shown above
have duly re corded in the Trademarks› Register.
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5579 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5579

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5582 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5582

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5587 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5587

إعــــــــــالن

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

In class 5
Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5591 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5591

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5594 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5594

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5602 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5602

إعــــــــــالن

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

In class 5
Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5604 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5604

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5605 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5605

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5606 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5606

إعــــــــــالن

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

In class 5
Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.
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Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5607 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5607

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
شــركة اســرائيلية عنوانهــا  26الهــاي ســتريت ،بنــي بــراك
 ،51200اســرائل
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
an Israel Company 29 Lehi Street, Bnei-Brak 51200,
Israel
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5608 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5608

إعــــــــــالن

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
شــركة اســرائيلية عنوانهــا  26الهــاي ســتريت ،بنــي بــراك
 ،51200اســرائل
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

In class 5

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
an Israel Company 29 Lehi Street, Bnei-Brak 51200,
Israel
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5611 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5611

إعــــــــــالن

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
شــركة اســرائيلية عنوانهــا  26الهــاي ســتريت ،بنــي بــراك
 ،51200اســرائل
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

In class 5
Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
an Israel Company 29 Lehi Street, Bnei-Brak 51200,
Israel
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5612 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5612

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
شــركة اســرائيلية عنوانهــا  26الهــاي ســتريت ،بنــي بــراك
 ،51200اســرائل
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
an Israel Company 29 Lehi Street, Bnei-Brak 51200,
Israel
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5613 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5613

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
شــركة اســرائيلية عنوانهــا  26الهــاي ســتريت ،بنــي بــراك
 ،51200اســرائل
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
an Israel Company 29 Lehi Street, Bnei-Brak 51200,
Israel
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5614 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5614

إعــــــــــالن

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
شــركة اســرائيلية عنوانهــا  26الهــاي ســتريت ،بنــي بــراك
 ،51200اســرائل
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

In class 5
Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
an Israel Company 29 Lehi Street, Bnei-Brak 51200,
Israel
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5615 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5615

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5624 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5624

إعــــــــــالن

In class 5

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
شــركة اســرائيلية عنوانهــا  26الهــاي ســتريت ،بنــي بــراك
 ،51200اســرائل
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
an Israel Company 29 Lehi Street, Bnei-Brak 51200,
Israel
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5629 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5629

إعــــــــــالن

في الصنف 5

قد غير عنوانه
من  :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
الى:بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
 1راكيفيت ستريت ،.شوهام  ، 608500اسرائل

In class 5
Has changed his addres
From:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
TO:Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
1 Rakefet St., Shoham 608500, Israel.
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة7489 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 7489

إعــــــــــالن

In class 25

في الصنف 25
قد غير عنوانه
من  :فانس انك .
الى:فانس انك .
 1588ســاوث كوســت درايــف ،كوســتا ميسـا ،كاليفورنيــا ،92626
الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

Has changed his addres
From:VANS, INC
TO:VANS, INC
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California
92626, USA.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة7490 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 7490

إعــــــــــالن

In class 9

في الصنف 9

قد غير عنوانه
من  :فانس انك .
الى:فانس انك .
 1588ســاوث كوســت درايــف ،كوســتا ميسـا ،كاليفورنيــا ،92626
الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

Has changed his addres
From:VANS, INC
TO:VANS, INC
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California
92626, USA.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة7491 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 7491

إعــــــــــالن

في الصنف 9

قد غير عنوانه
من  :فانس انك .
الى:فانس انك .
 1588ســاوث كوســت درايــف ،كوســتا ميسـا ،كاليفورنيــا ،92626
الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

In class 9

Has changed his addres
From:VANS, INC
TO:VANS, INC
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California
92626, USA.
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة7492 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 7492

إعــــــــــالن

In class 9

في الصنف 9

Has changed his addres
From:VANS, INC

قد غير عنوانه
من  :فانس انك .
الى:فانس انك .
 1588ســاوث كوســت درايــف ،كوســتا ميسـا ،كاليفورنيــا ،92626
الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

TO:VANS, INC
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California
92626, USA.

إعــــــــــالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة7493 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 7493

في الصنف 25

In class 25

قد غير عنوانه
من  :فانس انك .

Has changed his addres
From:VANS, INC

الى:فانس انك .
 1588ســاوث كوســت درايــف ،كوســتا ميسـا ،كاليفورنيــا ،92626
الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

TO:VANS, INC
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California
92626, USA.

إعــــــــــالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة7494 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 7494

في الصنف 25

In class 25

قد غير عنوانه
من  :فانس انك .

Has changed his addres
From:VANS, INC

الى:فانس انك .
 1588ســاوث كوســت درايــف ،كوســتا ميسـا ،كاليفورنيــا ،92626
الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

TO:VANS, INC
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California
92626, USA.
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة7495 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 7495

إعــــــــــالن

في الصنف 25

In class 25

قد غير عنوانه
من  :فانس انك .

Has changed his addres
From:VANS, INC

الى:فانس انك .
 1588ســاوث كوســت درايــف ،كوســتا ميسـا ،كاليفورنيــا ،92626
الواليــات المتحــدة االمريكيــة.

TO:VANS, INC
1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California
92626, USA.

إعــــــــــالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة8602 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 8602

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ،كومبليكــس بــي ،رو دي تريفيــس ،ال2632-
فينديــل ،لوكســيمبورغ.
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complex B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg.

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة8603 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 8603

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ،كومبليكــس بــي ،رو دي تريفيــس ،ال2632-
فينديــل ،لوكســيمبورغ.
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complex B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg.
TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves, L-2633 Senningerberg, Luxembourg

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة8677 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 8677

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ،كومبليكــس بــي ،رو دي تريفيــس ،ال2632-
فينديــل ،لوكســيمبورغ.
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complex B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg.

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg
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إعــــــــــالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة9995 -:

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 9995

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ،كومبليكــس بــي ،رو دي تريفيــس ،ال2632-
فينديــل ،لوكســيمبورغ.
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

إعــــــــــالن

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة14765 -:

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complex B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg.

Senningerberg,

L-2633

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments
By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 14765

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ،كومبليكــس بــي ،رو دي تريفيــس ،ال2632-
فينديــل ،لوكســيمبورغ.
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complex B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg.

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg
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2021/1/21

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة22645 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 22645

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ،كومبليكــس بــي ،رو دي تريفيــس ،ال2632-
فينديــل ،لوكســيمبورغ.
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complex B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg.

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة22648 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 22648

إعــــــــــالن

In class 7

في الصنف 7
قد غير عنوانه
من  :ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
الى:ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
رقــم  ،77جاوشــين رود ،بيتشــين ســاينس انــد تيكنولوجــي بــارك،
تيانجــن ،جمهوريــة الصين الشــعبية.

INDUSTRY

Has changed his addres
From:MATERMACC MACHINEY
CORPORATION LTD.

TO:MATERMACC
MACHINEY
INDUSTRY
CORPORATION
LTD.
NO.77 GAOXIN ROAD, BEICHEN SCIENCE AND
TECHNOLOGY PARK, TIANJIN, P.R.

العـدد الخامس والثالثون
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2021/1/21

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة22649 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 22649

إعــــــــــالن

In class 12

في الصنف 12
قد غير عنوانه
من  :ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
الى:ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
رقــم  ،77جاوشــين رود ،بيتشــين ســاينس انــد تيكنولوجــي بــارك،
تيانجــن ،جمهوريــة الصين الشــعبية.

INDUSTRY

Has changed his addres
From:MATERMACC MACHINEY
CORPORATION LTD.

TO:MATERMACC
MACHINEY
INDUSTRY
CORPORATION
LTD.
NO.77 GAOXIN ROAD, BEICHEN SCIENCE AND
TECHNOLOGY PARK, TIANJIN, P.R.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة22650 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 22650

إعــــــــــالن

In class 7

في الصنف 7
قد غير عنوانه
من  :ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
الى:ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
رقــم  ،77جاوشــين رود ،بيتشــين ســاينس انــد تيكنولوجــي بــارك،
تيانجــن ،جمهوريــة الصين الشــعبية.

INDUSTRY

Has changed his addres
From:MATERMACC MACHINEY
CORPORATION LTD.

TO:MATERMACC
MACHINEY
INDUSTRY
CORPORATION
LTD.
NO.77 GAOXIN ROAD, BEICHEN SCIENCE AND
TECHNOLOGY PARK, TIANJIN, P.R.

260
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة22651 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 22651

إعــــــــــالن

In class 12

في الصنف 12
قد غير عنوانه
من  :ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
الى:ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
رقــم  ،77جاوشــين رود ،بيتشــين ســاينس انــد تيكنولوجــي بــارك،
تيانجــن ،جمهوريــة الصين الشــعبية.

INDUSTRY

Has changed his addres
From:MATERMACC MACHINEY
CORPORATION LTD.

TO:MATERMACC
MACHINEY
INDUSTRY
CORPORATION
LTD.
NO.77 GAOXIN ROAD, BEICHEN SCIENCE AND
TECHNOLOGY PARK, TIANJIN, P.R.

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة25083 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 25083

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ســنتر ,كومبليكــس بــي ,رو دي تريفيــس ,ال-
 2632فينــدل ,لوكســيمبورغ
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg

العـدد الخامس والثالثون

261

2021/1/21

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة26087 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 26087

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ســنتر ,كومبليكــس بــي ,رو دي تريفيــس ,ال-
 2632فينــدل ,لوكســيمبورغ
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة26164 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 26164

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ســنتر ,كومبليكــس بــي ,رو دي تريفيــس ,ال-
 2632فينــدل ,لوكســيمبورغ
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg

262
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة27311 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 27311

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ســنتر ,كومبليكــس بــي ,رو دي تريفيــس ,ال-
 2632فينــدل ,لوكســيمبورغ
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة28623 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 28623

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.

قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسمبورغ

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,
Luxembourg

العـدد الخامس والثالثون
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة30406 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 30406

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ســنتر ,كومبليكــس بــي ,رو دي تريفيــس ,ال-
 2632فينــدل ,لوكســيمبورغ
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة32202 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 32202

إعــــــــــالن

In class 30

في الصنف 30
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ســنتر ,كومبليكــس بــي ,رو دي تريفيــس ,ال-
 2632فينــدل ,لوكســيمبورغ
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg

264
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تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة34891 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 34891

إعــــــــــالن

In class

في الصنف

Has changed his addres
قد غير عنوانه
From:SOREMARTEC S.A.
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
Findel Business Center, Complexe B, Rue
فينــدل بيزنيــس ســنتر ,كومبليكــس بــي ,رو دي تريفيــس ,ال-
de
Treves,
L-2632
Findel,
Luxembourg

 2632فينــدل ,لوكســيمبورغ , ,
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

Senningerberg,

L-2633

TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves,

Luxembourg

تغيير عنوان مالك العالمة التجارية

Notification of Trademark
Owner’s Address Amendments

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة37256 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 37256

إعــــــــــالن

في الصنف
قد غير عنوانه
من  :سوريمارتيك اس.ايه.
فينــدل بيزنيــس ســنتر ,كومبليكــس بــي ,رو دي تريفيــس ,ال-
 2632فينــدل ,لوكســيمبورغ , ,
الى:سوريمارتيك اس.ايه.
 ،16روت دي تريفيس ،ال -2633سينينغيربيرغ ،لوكسيمبورغ

In class
Has changed his addres
From:SOREMARTEC S.A.
Findel Business Center, Complexe B, Rue de Treves,
L-2632 Findel, Luxembourg
TO:SOREMARTEC S.A.
16, Route de Treves, L-2633 Senningerberg,
Luxembourg

العـدد الخامس والثالثون
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تعديل  /او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية 265

إعــــــــــالن

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة1259 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 1259

In class 5

في الصنف 5

قد غير /او صحح اسمه

من  :ميد جونسون آند كومباني
الى :ميد جونسون آند كومباني أل أل سي
ميد جونسون آند كومباني أل أل سي

إعــــــــــالن

Has Changed /or Correction his name
From: MEAD JOHNSON & COMPANY
TO: MEAD JOHNSON & COMPANY LLC
MEAD JOHNSON & COMPANY LLC

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5579 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5579

In class 5

في الصنف 5

قد غير /او صحح اسمه

من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.

إعــــــــــالن

Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5582 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5582

في الصنف 5

قد غير /او صحح اسمه

من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
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إعــــــــــالن
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تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5587 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5587

In class 5

في الصنف 5

قد غير /او صحح اسمه

من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.

إعــــــــــالن

Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5591 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5591

In class 5

في الصنف 5

قد غير /او صحح اسمه

من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.

إعــــــــــالن

Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5594 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5594

في الصنف 5

قد غير /او صحح اسمه

من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

العـدد الخامس والثالثون
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إعــــــــــالن
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تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5602 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5602

In class 5

في الصنف 5
قد غير /او صحح اسمه
من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.

إعــــــــــالن

Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5604 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5604

In class 5

في الصنف 5
قد غير /او صحح اسمه
من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.

إعــــــــــالن

Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction

اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5605 -:

By virtue of section 27 of Trademarks Law No. (33) of
1952, I hereby declare that the owner of the following
trademarks No: 5605

في الصنف 5
قد غير /او صحح اسمه
من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

2021/1/21
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Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5606

إعــــــــــالن

 او تصحيح اسم مالك/ تعديل
العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام، 1952 لسنة
5606 -:التالية

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5607

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
 ) ال تي دي1983 (  اجيس نداسترياس: من
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد: الى
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد

إعــــــــــالن

 او تصحيح اسم مالك/ تعديل
العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام، 1952 لسنة
5607 -:التالية

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
 ) ال تي دي1983 (  اجيس نداسترياس: من
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد: الى
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد

269
Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5608

2021/1/21

العـدد الخامس والثالثون

إعــــــــــالن

 او تصحيح اسم مالك/ تعديل
العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام، 1952 لسنة
5608 -:التالية

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5611

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
 ) ال تي دي1983 (  اجيس نداسترياس: من
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد: الى
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد

إعــــــــــالن

 او تصحيح اسم مالك/ تعديل
العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام، 1952 لسنة
5611 -:التالية

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
 ) ال تي دي1983 (  اجيس نداسترياس: من
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد: الى
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد

2021/1/21
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Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5612

إعــــــــــالن

 او تصحيح اسم مالك/ تعديل
العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام، 1952 لسنة
5612 -:التالية

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5613

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
 ) ال تي دي1983 (  اجيس نداسترياس: من
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد: الى
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد

إعــــــــــالن

 او تصحيح اسم مالك/ تعديل
العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام، 1952 لسنة
5613 -:التالية

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
 ) ال تي دي1983 (  اجيس نداسترياس: من
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد: الى
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد
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Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5614

العـدد الخامس والثالثون

إعــــــــــالن

 او تصحيح اسم مالك/ تعديل
العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام، 1952 لسنة
5614 -:التالية

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5615

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
 ) ال تي دي1983 (  اجيس نداسترياس: من
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد: الى
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد

إعــــــــــالن

 او تصحيح اسم مالك/ تعديل
العالمة التجارية
)33(  من قانون العالمات التجارية رقم27 استنادا الى المادة
 أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات األرقام، 1952 لسنة
5615 -:التالية

5 في الصنف
 او صحح اسمه/قد غير
 ) ال تي دي1983 (  اجيس نداسترياس: من
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد: الى
.بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد

272

العـدد الخامس والثالثون

إعــــــــــالن

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5624 -:

2021/1/21

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5624

In class 5

في الصنف 5
قد غير /او صحح اسمه
من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد

إعــــــــــالن

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة5629 -:

في الصنف 5
قد غير /او صحح اسمه
من  :اجيس نداسترياس (  ) 1983ال تي دي
الى :بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.
بريغو اسرائيل فارماسوتيكاليز لميتد.

Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 5629

In class 5
Has Changed /or Correction his name
From: AGIS INDUSTRIES ( 1983 ) LTD
TO: Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.
Perrigo Israel Pharmaceuticals Ltd.

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21

إعــــــــــالن

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة22648 -:

273
Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 22648

In class 7

في الصنف 7

Has Changed /or Correction his name

قد غير /او صحح اسمه
من  :هيباي أوليون هيفي إندستريز كو ،.ليمتد
الى :ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.

From: HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO.,
LTD
TO: MATERMACC MACHINEY INDUSTRY
CORPORATION LTD.

MATERMACC MACHINEY INDUSTRY CORPORATION
.LTD

إعــــــــــالن

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة22649 -:

في الصنف 12

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 22649

In class 12
Has Changed /or Correction his name

قد غير /او صحح اسمه
من  :هيباي أوليون هيفي إندستريز كو ،.ليمتد
الى :ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.

From: HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO.,
LTD
TO: MATERMACC MACHINEY INDUSTRY
CORPORATION LTD.
MATERMACC MACHINEY INDUSTRY
CORPORATION LTD.
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العـدد الخامس والثالثون

إعــــــــــالن

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة22650 -:

2021/1/21

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 22650

In class 7

في الصنف 7

Has Changed /or Correction his name

قد غير /او صحح اسمه
من  :هيبي اوليون هيفي اندستريز كو ليميتد
الى :ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.

إعــــــــــالن

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة22651 -:

في الصنف 12

From: HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO.,
LTD
TO: MATERMACC MACHINEY INDUSTRY
CORPORATION LTD.
MATERMACC MACHINEY INDUSTRY
CORPORATION LTD.

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 22651

In class 12
Has Changed /or Correction his name

قد غير /او صحح اسمه
من  :هيباي أوليون هيفي إندستريز كو ،.ليمتد
الى :ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.
ماتيرماك ماشينري انداستري كوربوريشن ال تي دي.

From: HEBEI AULION HEAVY INDUSTRIES CO.,
LTD
TO: MATERMACC MACHINEY INDUSTRY
CORPORATION LTD.
MATERMACC MACHINEY INDUSTRY
CORPORATION LTD.

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21

إعــــــــــالن

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة27932 -:
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Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 27932

In class 12

في الصنف 12
قد غير /او صحح اسمه
من  :دبيل كوين هولدينغز ال تي دي.
الى :شنغهاي هوايي جروب كوربوريشن ليمتد
شنغهاي هوايي جروب كوربوريشن ليمتد

إعــــــــــالن

تعديل  /او تصحيح اسم مالك
العالمة التجارية
اســتنادا الــى المــادة  27مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم ()33
لســنة  ، 1952أعلــن بــأن مالــك العالمــات التجاريــة ذوات األرقــام
التاليــة27933 -:

في الصنف 12
قد غير /او صحح اسمه
من  :دبيل كوين هولدينغز ال تي دي.
الى :شنغهاي هوايي جروب كوربوريشن ليمتد
شنغهاي هوايي جروب كوربوريشن ليمتد

Has Changed /or Correction his name
From: Double Coin Holdings Ltd
TO: Shanghai Huayi Group Corporation Limited
Shanghai Huayi Group Corporation Limited

Notification of
Trademark Owner’s Name
Amendments/or Correction
By virtue of section 27 of Trademarks Law No.
(33) of 1952, I hereby declare that the owner of the
following trademarks No: 27933

In class 12
Has Changed /or Correction his name
From: Double Coin Holdings Ltd
TO: Shanghai Huayi Group Corporation Limited
Shanghai Huayi Group Corporation Limited

بضائع/خدمات والثالثون
تحديد العـدد الخامس
2021/1/21
عالمات تجارية

276

إعــــــــــالن

تحديد بضائع/خدمات
عالمات تجارية
اســتنادا الــى المــادة  24مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم
( )33لســنة  ، 1952أعلــن بأننــي ســادخل التعديــات علــى شــكل
العالمــة 7655 -:

Notification For
Trademark’s goods/services
Specification
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: 7655

In class 42

في الصنف 42

مسجل العالمات التجارية

إعــــــــــالن

Trademarks’ Registrar

تحديد بضائع/خدمات
عالمات تجارية

Notification For
Trademark’s goods/services
Specification

اســتنادا الــى المــادة  24مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم
( )33لســنة  ، 1952أعلــن بأننــي ســادخل التعديــات علــى شــكل
العالمــة -:
29965

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: 29965

في الصنف 35

مسجل العالمات التجارية

In class 35

Trademarks’ Registrar

277
Notification For
Trademark’s goods/services
Specification
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: 36371

2021/1/21

العـدد الخامس والثالثون

إعــــــــــالن

خدمات/تحديد بضائع
عالمات تجارية
 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم24 اســتنادا الــى المــادة
 أعلــن بأننــي ســادخل التعديــات علــى شــكل، 1952 ) لســنة33(
36371 -: العالمــة

In class 2

Trademarks’ Registrar

Notification For
Trademark’s goods/services
Specification
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: 37328

In class 30

Trademarks’ Registrar

2 في الصنف

مسجل العالمات التجارية

إعــــــــــالن

خدمات/تحديد بضائع
عالمات تجارية
 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم24 اســتنادا الــى المــادة
 أعلــن بأننــي ســادخل التعديــات علــى شــكل، 1952 ) لســنة33(
37328 -: العالمــة

30 في الصنف

مسجل العالمات التجارية

2021/1/21

278

العـدد الخامس والثالثون

Notification For
Trademark’s goods/services
Specification
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: 37331

In class 32

Trademarks’ Registrar

إعــــــــــالن

خدمات/تحديد بضائع
عالمات تجارية
 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم24 اســتنادا الــى المــادة
 أعلــن بأننــي ســادخل التعديــات علــى شــكل، 1952 ) لســنة33(
37331 -: العالمــة

32 في الصنف

مسجل العالمات التجارية

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21

رقم العالمة

تجديد عالمات تجارية

اسم المالك

558

غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكير(يو كيه) اي بي لميتد

1727

اوغست ستروك كي جي

1729

اوغست ستروك كي جي

1731

اوغست ستروك كي جي

1732

اوغست ستروك كي جي

1733

كي أس بي جي أي جي

1745

هوجال لميتد

1746

ذا كوكا كوال كومباني

5345

شركة الربيع السعودية لأللبان ومنتجاتها

5346

شركة الربيع السعودية لأللبان ومنتجاتها

5347

شركة الربيع السعودية لأللبان ومنتجاتها

6386

شركة الشقحة لالستيراد والتصدير المساهمة الخصوصية المحدودة

6974

شركة الجنيدي لمنتجات األلبان والمواد الغذائية

7041

شركة النصر الصناعية التجارية

7132

كرايزلس هولدنغز ليميتد

7300

 :شركة كوزموبولي للتجارة العامة م.خ.م

7382

ميرك سانته أس.إيه.أس

7389

اندستريا دي ديسينو تكستايل اس  .ايه(.انديتكس اس  .ايه.).

7463

اتمور اندستريز  1973ال تي دي

7479

هاينز ساوث افلريكا (بي تي واي) ليمتد

7501

شركة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها م.خ.م

7502

شركة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها م.خ.م

7503

شركة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها م.خ.م

7547

شتراوس جروب ليمتد

7548

شتراوس جروب ليمتد

7549

شتراوس جروب ليمتد

7550

شتراوس جروب ليمتد

7552

بولتون اليمانتاري أس.بي.ايه

7553

بولتون اليمانتاري أس.بي.ايه

7554

باير إنتيلليكتوال بروبيرتي جي أم بي أتش

7622

جامعة بير زيت

7623

جامعة بير زيت

7624

جامعة بير زيت

7625

جامعة بير زيت

7626

جامعة بير زيت
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الصنف انتهاء الحماية
29
2035/1/4
30
2034/11/11
30
2034/11/11
30
2034/11/11
30
2034/11/11
12
2034/11/16
16
2035/1/15
32
2035/1/15
30
2032/11/27
29
2032/1/29
32
2032/1/29
30
2033/7/9
29
2034/4/15
30
2034/5/5
9
2034/6/29
3
2034/8/25
5
2034/10/5
25
2034/10/9
11
2034/10/23
29
2034/10/25
30
2034/11/2
30
2034/11/2
30
2034/11/2
29
2034/11/9
30
2034/11/9
30
2034/11/19
29
2034/11/9
29
2034/11/11
30
2034/11/11
5
2034/11/11
14
2034/12/14
42
2034/12/14
16
2034/12/14
41
2034/12/14
25
2034/12/14

280

العـدد الخامس والثالثون
اسم المالك

رقم العالمة
7627

جامعة بير زيت

7628

جامعة بير زيت

7629

جامعة بير زيت

7630

جامعة بير زيت

7631

جامعة بير زيت

7632

جامعة بير زيت

7633

جامعية بير زيت

7636

سارا لي كوربوريشن تي أم هولدينغز ،ل ل سي.

7637

سارا لي كوربوريشن

7653

انتر  -كونتينينتال هوتليز كوربوريشن

7654

انتر  -كونتينينتال هوتليز كوربوريشن

7655

انتر  -كونتينينتال هوتليز كوربوريشن

7670

غروبو ماسيمو دوتي اس ايه.

7671

غروبو ماسيمو دوتي اس ايه.

7673

غروبو ماسيمو دوتي اس ايه.

7736

ركيت اند كولمان (اوفرسيز) هيلث لميتد

7737

ركيت اند كولمان (اوفرسيز) هيلث لميتد

7738

اكزو نوبل كوتينغز إنترناشيونال بي في.

7916

مصنع الراجح للمنظفات الكيماوية

8130

شركة معامل سوان للعطور وادوات التجميل

8131

شركة معامل سوان للعطور وادوات التجميل

8132

شركة معامل سوان للعطور وادوات التجميل

11808

جهاد عبد الوهاب علي بريك

12073

شركة يوياالند م.خ.م.

12074

شركة يوياالند م.خ.م.

12075

شركة يوياالند م.خ.م.

12084

شركة يوياالند م.خ.م.

12086

شركة يوياالند م.خ.م.

12087

شركة يوياالند م.خ.م.

12092

شركة يوياالند م.خ.م.

12094

شركة يوياالند م.خ.م.

12095

شركة يوياالند م.خ.م.

12096

شركة يوياالند م.خ.م.

12098

شركة يوياالند م.خ.م.

12099

شركة يوياالند م.خ.م.

2021/1/21

الصنف انتهاء الحماية
41
2034/12/14
42
2034/12/14
16
2034/12/14
25
2034/12/14
14
2034/12/14
24
2034/12/14
24
2034/12/14
30
2034/12/16
30
2034/12/16
42
2034/12/21
42
2034/12/21
42
2034/12/21
25
2034/12/25
18
2034/12/25
3
2034/12/25
5
2035/1/15
3
2035/1/15
2
2035/1/19
3
2035/3/4
3
2035/5/3
3
2035/5/3
3
2035/5/3
16
2026/10/18
16
2026/12/31
42
2026/12/31
41
2026/12/31
16
2026/12/31
41
2026/12/23
42
2026/12/31
16
2026/12/31
41
2026/12/31
42
2026/12/31
16
2026/12/31
41
2026/12/31
42
2027/1/31

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21
اسم المالك

رقم العالمة
12140

شركة مطاحن القمح الذهبي

12350

شركة سوبر لينك لالتصاالت م.خ.م.

12397

شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي المساهمة الخصوصية المحدودة

12484

جمال الدين سعيد طاهر المسلماني

12908

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية

13048

جهاد عبد الوهاب علي بريك

13772

شركة الجبريني لمنتجات االلبان والمواد الغذائية

14102

شركة واحة أيلة للتطوير (م.خ.م).

14103

شركة واحة أيلة للتطوير (م.خ.م).

14104

شركة واحة أيلة للتطوير (م.خ.م).

14105

شركة واحة أيلة للتطوير (م.خ.م).

14106

شركة واحة أيلة للتطوير (م.خ.م).

14107

شركة واحة أيلة للتطوير (م.خ.م).

14108

شركة واحة أيلة للتطوير (م.خ.م).

14225

شركة مطاحن القمح الذهبي

15322

شركة الجنيدي لمنتجات االلبان والمواد الغذائية م .خ.م

15512

جهاد عبد الوهاب علي بريك

15679

شركة القصراوي التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة

16110

شركة الربيع السعودية لالغذية المحدودة

16128

شركة الربيع السعودية لالغذية المحدودة

16129

شركة الربيع السعودية لالغذية المحدودة

16513

محمد سعد بشير حسين جابي

16998

شركة البايض للمواد الغذائية

17033

شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م

17143

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية

17144

شركة نبيل لصناعة وتجارة األحذية

17426

شركة المصنوعات الورقية م  .خ  .م

18166

شركة هيلين للكيماويات العادية العامة

18611

كيلهورن يو جي

18612

كيلهورن يو جي

19097

شركة اس .او .سي .للتجميل

19135

شركة اس .او .سي .للتجميل

19157

شركة اس .او .سي .للتجميل

19159

شركة اس .او .سي .للتجميل

19238

شركة اس او سي للتجميل

281
الصنف انتهاء الحماية
30
2027/1/21
38
2027/4/5
38
2027/4/25
30
2027/5/23
29
2028/1/15
16
2028/1/23
29
2028/7/17
35
2028/9/19
36
2028/9/19
37
2028/9/19
39
2028/9/19
41
2028/9/19
43
2028/9/19
44
2028/9/19
30
2028/10/30
29
2029/8/26
16
2029/10/16
30
2029/12/1
30
2030/4/19
32
2030/4/27
29
2030/4/27
3
2030/7/27
29
2030/12/16
16
2031/1/5
25
2031/2/9
25
2031/2/9
16
2031/4/7
3
2031/9/22
2
2032/1/26
2
2032/1/26
3
2032/4/24
3
2032/5/5
8
2032/5/12
3
2032/5/12
3
2032/6/5

282

العـدد الخامس والثالثون
اسم المالك

رقم العالمة
19251

شركة اس او سي للتجميل

19734

تيسير عبد السميع عبد الجبار ابو داوود

19741

شركة فتليست التجارية للحياكة والنسيج

19779

شركة اإلتصاالت الفلسطينية

19879

شركة الهدف الدولية لالستيراد والصناعة ذ.م.م (شركة رامي الصاحب وشريكه)

19880

شركة الهدف الدولية لالستيراد والصناعة ذ.م.م (شركة رامي الصاحب وشريكه)

19917

شركة هيلين للكيماويات العادية العامة

20447

راية لإلعالم والنشر المساهمة الخصوصية المحدودة

20448

راية لإلعالم والنشر المساهمة الخصوصية المحدودة

20449

راية لإلعالم والنشر المساهمة الخصوصية المحدودة

20450

راية لإلعالم والنشر المساهمة الخصوصية المحدودة

20744

شركة هيلين للكيماويات العادية العامة

21064

شركة هولي الند صن للنجارة واالستثمارات السياحية المساهمة الخصوصية

21105

شركة هيلين للكيماويات العادية العامة

21277

شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

21278

شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

21279

شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

21293

بسام محمد خضر النتشة

21302

شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

21404

الشركة الذهبية للصناعات الكيماوية

21525

شركة الزراعون العرب للخدمات الزراعية

21527

شركة األسمدة الفلسطينية

21657

شركة مزايا لصناعة المواد البالستيكية والكرتونية

21774

بوكينغ.كوم بي.في.

21786

شركة القصراوي الصناعية التجارية

21882

شركة البيت الفلسطيني للصناعات الغذائية

21958

شركة معامل سوان للعطور ومستحضرات التجميل م.خ.م

22117

اوج ابو خرمة

22360

بايكي فوتون موتور كو .ليميتد

22459

لين بران ايفرسن

22460

لين بران ايفرسن

22461

لين بران ايفرسن

22477

شركة ابو صالحة للحلويات العادية العامة

22481

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية

22482

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية

2021/1/21

الصنف انتهاء الحماية
3
2032/6/8
25
2032/10/5
25
2032/10/6
38
2032/10/12
6
2032/10/31
16
2032/10/31
3
2032/11/3
38
2033/1/31
38
2033/1/31
41
2033/1/31
41
2033/1/31
3
2033/3/29
3
2033/5/23
3
2033/5/31
30
2033/7/5
30
2033/7/5
30
2033/7/5
25
2033/7/8
29
2033/7/9
2
2033/7/31
29
2033/9/2
1
2033/9/3
17
2033/9/20
43
2033/10/31
29
2033/11/1
29
2033/11/21
3
2033/12/4
30
2033/12/31
37
2034/2/14
18
2034/3/4
25
2034/3/4
35
2034/3/4
43
2034/3/10
16
2034/3/11
35
2034/3/11

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21
اسم المالك

رقم العالمة
22483

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية

22484

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية

22485

شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية

22598

شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية

22641

شركة معتز الدويك لاللبسة ذ.م.م.

22804

شركة االتصاالت الفلسطينة المساهمة العامة المحدودة.

22909

شركة زارا فودز لالغذية المساهمة الخصوصية المحدودة

22910

شركة زارا فودز لالغذية المساهمة الخصوصية المحدودة

22911

شركة زارا فودز لالغذية المساهمة الخصوصية المحدودة

22912

شركة زارا فودز لالغذية المساهمة الخصوصية المحدودة

22943

شركة النصر الصناعية التجارية

22944

شركة النصر الصناعية التجارية

22989

شركة ميعاري للتجارة والتسويق م.ض

22990

شركة ميعاري للتجارة والتسويق م.ض

22991

شركة ميعاري للتجارة والتسويق م.ض

23028

شركة القصراوي التجارية الصناعية

23034

شركة النسيج الوطنية

23041

شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية

23142

شركة سبورت الين للتجارة

23250

شركة فريد قمحية وشريكه للمواد الغذائية

23251

شركة فريد قمحية وشريكه للمواد الغذائية

23345

شركة الحجاز للشوكوالته

23435

محمد محمد مصطفى محمد يوسف ابو منشار

23466

زنغزهو يوتونغ جروب كو .لميتد.

23467

زنغزهو يوتونغ باص كو .لميتد.

23468

زنغزهو يوتونغ باص كو .لميتد.

23495

شركة الحجاز للشوكوالته

23521

شركة الموزعون العرب التجارية

23522

شركة الموزعون العرب التجارية

23610

مونيغرام بيمينت سيستيمز  ،إنك.

23612

شركة ازحيمان لالستيراد والتصدير العادية العامة

23619

تيسير يوسف بدوي عبدالنبي

23637

شركة اورينت للتجارة والتسويق

23644

شركة االفرست للتحف الشرقية

23645

شركة االفرست للتحف الشرقية

283
الصنف انتهاء الحماية
38
2034/3/11
42
2034/3/11
35
2034/3/11
30
2034/3/25
25
2034/4/7
38
2034/4/29
29
2034/5/8
29
2034/5/8
30
2034/5/8
30
2034/5/8
30
2034/5/14
29
2034/5/14
3
2034/5/22
21
2034/5/22
11
2034/5/22
30
2034/6/2
25
2034/6/2
43
2034/6/4
5
2034/6/24
29
2034/7/17
30
2034/7/17
30
2034/8/4
8
2034/8/25
7
2034/8/28
12
2034/8/28
37
2034/8/28
30
2034/9/8
21
2034/9/10
21
2034/9/10
36
2034/10/3
30
2034/10/3
30
2034/10/6
3
2034/10/8
2
2034/10/9
14
2034/10/9

284

العـدد الخامس والثالثون
اسم المالك

رقم العالمة
23664

المحالت الكبرى ش.م.م.

23665

كارلز جيه ار .ريستورانتس ال ال سي

23709

شركة الحجاز للشوكوالته م خ م

23721

شركة الشاعر للتجارة والصناعة المحدودة المسؤولية

23722

شركة الشاعر للتجارة والصناعة المحدودة المسؤولية

23723

شركة الشاعر للتجارة والصناعة المحدودة المسؤولية

23724

شركة الشاعر للتجارة والصناعة المحدودة المسؤولية

23759

ستاربكس كوربوريشن

23760

ستاربكس كوربوريشن

23761

ستاربكس كوربوريشن

23762

ستاربكس كوربوريشن

23763

ستاربكس كوربوريشن

23764

ستاربكس كوربوريشن

23785

بورغوارد تريدمارك هولدينغز جي ام بي اتش

23798

دافيد كامباري – ميالنو اس.بي.ايه.

23801

هارديز ريستورنتس أل أل سي وكارلز جاي آر .ريستورنتس أل أل سي

23803

هارديز ريستورنتس أل أل سي

23804

هارديز ريستورنتس أل أل سي

23805

هارديز ريستورنتس أل أل سي

23813

تريفروغ ديفيلوبمنتس  ،إنك.

23814

تريفروغ ديفيلوبمنتس  ،إنك.

23815

تريفروغ ديفيلوبمنتس  ،إنك.

23832

يوبيمت جي أم بي أتش

23833

يوبيمت جي أم بي أتش

23834

شركة تارجت االستثمارية

23835

شركة تارجت االستثمارية

23836

شركة تارجت االستثمارية

23837

شركة تارجت االستثمارية

23838

شركة تارجت االستثمارية

23867

اوتومنبيبر ليمتد

23880

شركة السيد للمواد الغذائية واالستيراد والتصدير التجارية

23904

شركة بلوسكاي للمواد الغذائية والتموينية وتجارتها

23910

شركة ركن االستثمار الفلسطيني

23916

جوليز مانيوفاكتشرينج اس دي ان.بي اتش دي.

23917

شركة يوني جروب لالستيراد والتسويق المساهمه خصوصية

2021/1/21

الصنف انتهاء الحماية
35
2034/10/22
43
2034/10/22
30
2034/10/27
3
2034/10/29
3
2034/10/29
3
2034/10/29
3
2034/10/29
30
2034/11/3
35
2034/11/3
43
2034/11/3
30
2034/11/3
35
2034/11/3
43
2034/11/3
12
2034/11/6
33
2034/11/11
43
2034/11/11
43
2034/11/11
30
2034/11/11
30
2034/11/11
9
2034/11/12
9
2034/11/12
9
2034/11/12
42
2034/11/19
42
2034/11/19
6
2034/11/19
17
2034/11/19
16
2034/11/19
3
2034/11/19
17
2034/11/19
3
2034/11/24
35
2034/11/25
29
2034/12/1
16
2034/12/3
30
2034/12/4
32
2034/12/4

العـدد الخامس والثالثون

2021/1/21
اسم المالك

رقم العالمة
23918

شركة يوني جروب لالستيراد والتسويق المساهمه خصوصية

23929

شركة مجمع سيلة الظهر التجارية

23932

كروكس  ،إنك.

23933

كروكس  ،إنك.

23937

شركة تسويق منتجات قودي السعودية المحدودة

23938

سوزهو داكي ماشينيري كو ،.ليمتد

23939

سوزهو داكي ماشينيري كو ،.ليمتد

23940

سوزهو داكي ماشينيري كو ،.ليمتد

23949

شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية

23955

برادا اس.ايه.

23956

برادا اس.ايه.

23957

برادا اس.ايه.

23958

برادا اس.ايه.

23959

برادا اس.ايه.

24031

شركة الشاعر للتجارة والصناعة المحدودة المسؤولية

24041

سوما كيميا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي.

24042

سوما كيميا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي.

24043

سوما كيميا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي.

24045

سوما كيميا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي.

24048

سوما كيميا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي.

24050

سوما كيميا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي.

24052

سوما كيميا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي.

24053

سوما كيميا سانايى في تيجاريت انونيم شيركيتي.

24057

الشركة الوطنية إلدارة التأمينات الصحية ذ.م.م

24062

ان بي ايه بروبرتيز ,انك.

24114

نوفارتس ايه جي

24123

شركة مجمع سيلة الظهر التجاريه العادية العامة

24124

شركة مجمع سيلة الظهر التجاريه العادية العامة

24128

عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين

24132

نوفارتس ايه جي

24148

شركة الموزعون العرب التجارية

24149

شركة الموزعون العرب التجارية

24150

شركة الموزعون العرب التجارية

24151

شركة الموزعون العرب التجارية

24152

شركة الموزعون العرب التجارية

285
الصنف انتهاء الحماية
29
2034/12/4
30
2034/12/8
25
2034/12/8
25
2034/12/8
30
2034/12/9
9
2034/12/9
8
2034/12/9
7
2034/12/9
30
2034/12/9
3
2034/12/19
9
2034/12/19
14
2034/12/19
18
2034/12/19
25
2034/12/19
3
2034/12/26
1
2034/12/29
6
2034/12/29
7
2034/12/29
8
2034/12/29
9
2034/12/29
11
2034/12/29
16
2034/12/29
17
2034/12/29
36
2034/12/30
41
2034/12/31
5
2035/1/12
30
2035/1/15
30
2035/1/15
30
2035/1/15
5
2035/1/15
11
2035/1/19
21
2035/1/20
35
2035/1/20
7
2035/1/20
9
2035/1/20

286

العـدد الخامس والثالثون
اسم المالك

رقم العالمة
24153

شركة الموزعون العرب التجارية

24202

عبدالرحمن محمد علي بانافع

24367

تي ام دي فريكشين سيرفيسيز جي ام بي اتش

24368

تي ام دي فريكشين سيرفيسيز جي ام بي اتش

24369

شركة ميجا للصناعات الغذائية وتصدير المنتحات ذ.م.م.

24538

نوفارتس ايه جي

24546

كانون كابوشيكي كايشا

24547

كانون كابوشيكي كايشا

24599

تي ام دي فريكشين سيرفيسيز جي ام بي اتش

24617

نوفارتس ايه جي

24691

شركة أبوظبي الوطنية للتأمين

24707

شركة زهيجيانغ يلينغنو تكنولوجي كو ،.لميتد

25091

نوفارتس ايه جي

25109

عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين

25146

جري ايلكترك أبليانسيز  ,انك .اوف زوهاي

25172

عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين

25173

عبد الناصر فتحي عبد القادر سعد الدين

25511

مجدي ماجد عبد الدويك

25512

مجدي ماجد عبد الدويك

25513

مجدي ماجد عبد الدويك

25514

مجدي ماجد عبد الدويك

26081

نوفارتس ايه جي

2021/1/21

الصنف انتهاء الحماية
8
2035/1/20
3
2035/1/27
12
2035/2/24
12
2035/2/24
30
2035/2/24
5
2035/3/19
2
2035/3/23
9
2035/3/23
12
2035/3/27
5
2035/3/31
36
2035/4/10
11
2035/4/14
5
2035/6/12
30
2035/6/19
11
2035/6/29
30
2035/7/9
30
2035/7/9
18
2035/9/9
25
2035/9/9
5
2035/9/9
3
2035/9/9
5
2035/12/9

العـدد الخامس والثالثون

287

2021/1/21

إعالن رقم (  ) 1لسنة 2021
قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم ( )22لسنة 1953
ً
وفقا ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم ()22
لسنة  ،1953فقد قدمت طلبات لتسجيل رسوم صناعية
المنشورة في اإلعالن ويحق آلي شخص التقدم بطلب
لشطب الرسم إذا ثبت بان قد تم استخدامه قبل تاريخ
تسجيله بموجب أحكام المادة ( )36من قانون الرسوم
والنماذج الصناعية ،على أن يقدم طالب الشخص الئحة
خطية حسب األصول المقررة إلى المسجل ،يبين فيها
أسباب شطب الرسم التي يستند إليها في الئحته.

رجاء جواعدة
مسجل امتيازات
االختراع والرسوم

288

1

العـدد الخامس والثالثون
رقم ايداع الطلب 00853 :
تاريخ ايداع الطلب 2020/07/01 :
اسم طالب التسجيل  :نوح سليم عبد الرزاق دنديس
اسم الوكيل  :نوح سليم عبد الرزاق دنديس
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :ورق تواليت
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 05-09 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

2021/1/21

العـدد الخامس والثالثون

2

2021/1/21

رقم ايداع الطلب 00858 :
تاريخ ايداع الطلب 2020/10/01 :
اسم طالب التسجيل  :شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية و االستثمار م.خ.م
اسم الوكيل  :عالء الدين محمد يونس محمد سالم عبيدو
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :رسم صناعي خاص بمغلف شيبس
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 01-01 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

289

290

3

العـدد الخامس والثالثون
رقم ايداع الطلب 00859 :
تاريخ ايداع الطلب 2020/10/01 :
اسم طالب التسجيل  :شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية و االستثمار م.خ.م
اسم الوكيل  :عالء الدين محمد يونس محمد سالم عبيدو
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :رسم صناعي خاص بمغلف شيبس
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 01-01 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

2021/1/21

العـدد الخامس والثالثون

4

2021/1/21

رقم ايداع الطلب 00860 :
تاريخ ايداع الطلب 2020/10/01 :
اسم طالب التسجيل  :شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية و االستثمار م.خ.م
اسم الوكيل  :عالء الدين محمد يونس محمد سالم عبيدو
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :رسم صناعي خاص بمغلف شيبس
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 01-01 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

291

292

5

العـدد الخامس والثالثون
رقم ايداع الطلب 00863 :
تاريخ ايداع الطلب 2020/10/05 :
اسم طالب التسجيل  :شركة هيبرون سناكس للصناعات الغذائية و االستثمار م.خ.م
اسم الوكيل  :عالء الدين محمد يونس محمد سالم عبيدو
عنوان الرسم  /النموذج الصناعي  :رسم خاص بمغلف شيبس
رقم صنف الرسم  /النموذج الصناعي 01-01 :
ملخص بجدة الرسم الصناعي  /النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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إعالن رقم (  ) 1لسنة 2021
قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم ( )22لسنة 1953
ً
وفقا ألحكام قانون امتياز االختراع والرسوم رقم ()22
لسنة  ،1953فقد قدمت طلبات لتسجيل امتياز اختراع
المنشورة في اإلعالن ويحق االعتراض عن تسجيل
أي اختراع في أي طلب من هذه الطلبات خالل المدة
القانونية البالغة شهرين من تاريخ هذا االعالن ،على
ً
ان يقدم االعتراض خطيا حسب االصول المقررة الى
المسجل ،ويبين فيها اسباب االعتراض التي يستند اليها
في اعتراضه.
رجاء جواعدة
مسجل امتيازات
االختراع والرسوم
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( )11رقم البراءة 00350 :

(11) Patent No. 00350

( )21رقم الطلب 00350 :

(21) Appl. No. 00350

( )22تاريخ الطلب 2019/06/18 :
( )71المالك:
محمد معتصم توفيق الخضر
محمد معتصم توفيق الخضر دير الغصون ،طولكرم, , ,
 , ,فلسطين
( )72المخترعون :محمد معتصم توفيق الخضر[]PS
( )74الوكيل :
( )54عنوان االختراع:
ناقل قدرة كهربائي

(22) Filed: 18/06/2019
(71) Applicant: Mohamad Mutasm Tawfeq Al
Khader
Deir Al Ghusun, Tulkarm,PALESTINE
(72) Inventors: Mohamad Mutasm Tawfeq Al
]Khader[PS
(74) Agent :
(54) Invention Title:
Electric Transmission
(57) Abstract :

( )57المختصر :
يمكــن اســتعمال هــذا الجيــر فــي الســيارات بشــكل عــام .حيــث
يمتــاز بســهولة وسالســة عمليــة التعشــيق بيــن الســرعات
المختلفــة وكذلــك األمــر أنــه ال يحتــاج إلــى تزييــت وتبري ـد ،علــى
عكــس ناقــل القــدرة التقليــدي .ويكــون التعشــيق بيــن الســرعات
المختلفــة كهربائيــا  ،بواســطة مجــال كهررومغناطيســي يعمــل
علــى جــذب قطعــة حديديــة تتــم مــن خاللهــا عمليــة التعشــيق.
يتــم ارســال إشــارة كهربائيــة للقابــض الكهرومغناطيســي
وعددهمــا اثنــان مقدارهــا  ،24Vdcتصــل هذه االشــارة من عصى
الغيــارات لســرعة األولــى يتولــد المجــال الكهرومغناطيســي فتتم
عمليــة التعشــيق لهــذه الســرعة ،وكذلــك األمــر للســرعة الثانيــة.

This transmission can be used for all vehicles. One
of its features, is that it can easily switch between
different speeds. Also, it does not need all the
traditional maintenances including cooling system and
changing oil. The switching between speeds works
electronically through a magnetic field that causes the
steel switch piece to change from speed to another. The
manual hand gear is used to switch speeds through two
with a value of 24 Vdc that will send a signal to the
initiate the magnetic field in order to get the first speed.
The same process is also used for the second speed.
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( )11رقم البراءة 00351 :

(11) Patent No. 00351

( )21رقم الطلب 00351 :

(21) Appl. No. 00351

( )22تاريخ الطلب 2019/06/30 :
( )71المالك:
سفيان لطفي محمود سمارة عماد ماهر عبدالرازق
النتشة
سفيان لطفي محمود سمارة نابلس , , , , ,فلسطين and
عماد ماهر عبدالرازق النتشة نابلس , , , , ,فلسطين
( )72المخترعون :سفيان لطفي محمود سمارة[ :]PSعماد
ماهر عبدالرازق النتشة[]PS
( )74الوكيل :
( )54عنوان االختراع:
المرقاب الذكي لأللواح الشمسية
( )57المختصر :
يتبيــن اهميــة االختــراع المقــدم والمتمثــل بمرقــاب ذكــي لأللــواح
الشمســية والمتكــون مــن جهاز يتــم تركيبه على اللوح الشمســية
حيــث يعمــل هــذا الجهــاز باســتخدام خوارزميــة مبتكــرة تعتمــد
الــذكاء االلــي .ويمكــن تلخيــص عمــل الجهازبقدرتــه علــى معرفــة
كميــة الطاقــة الكهربائيــة الواجــب انتاجهــا مــن اللــوح الشمســي
فــي زمــن حقيقــي ومــن خــال العوامــل المناخيةالمحيطــة بمــكان
وجــود اللــوح الشمســي وبدقــة عاليــة تصل الــى  .98%وعليــه فإنه
ومــن خــال المرقــاب الذكــي لأللــواح الشمســيةيمكن استكشــاف
األخطــاء فــي الزمــن الحقيقــي والحصــول علــى تنبيهــات بذلــك
لمعالجــة أي خلــل وبســرعة ممــا يــؤدي للمحافظــة علــى كفــاءة
إنتاجيــة االلــواح الشمســية للطاقــة الكهربائيــة .باإلضافــة لمــا
تقــدم فــإن المرقــاب الذكــي لأللــواح الشمســية يقــدم جميــع
الخدمــات األخــرى التــي يمكــن الحصــول عليهــا مــن األجهــزة
المتوفــرة حاليــا وبطريقــة مبتكــرة.

(22) Filed: 30/06/2019
(71) Applicant: Sufyan Lutfi Mahmoud Samara and Emad Maher Abdalrazaq Natsheh
Nablus,PALES-

and

Nablus,PALESTINE
TINE

(72) Inventors: Sufyan Lutfi Mahmoud Samara[PS]; Emad Maher Abdalrazaq Natshe]h[PS
(74) Agent :
(54) Invention Title:
Smart PV Monitoring System
(57) Abstract :
The invention consists of a device installed with a solar
panel and an innovative algorithm based on artificial
neutral networks. The operation of the device can be
summarized by its ability to forecast the amount of
electrical energy to be produced from the solar panel in
real time and under a set of climatic factors surrounding
the location of the solar panel and with a high accuracy
of 98%. Thus, using our smart PV monitoring system,
defects and performancedegradation can be detected in
real-time.Moreover, maintenance can be carried out in
early stages of any problem because of the automated
notifications sent when a problem is detected.
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( )11رقم البراءة 00354 :

(11) Patent No. 00354

( )21رقم الطلب 00354 :

(21) Appl. No. 00354

( )22تاريخ الطلب 2019/07/31 :
( )71المالك:
جهاد ثائر احمد ابو حسن

(22) Filed: 31/07/2019
(71) Applicant: Jihad Thaer Ahmed Abu Hassan

جهاد ثائر احمد ابو حسن الحي الشرقي ،عصيرة
الشمالية ،نابلس , , , , ,فلسطين

Nablus,PALESTINE

( )72المخترعون :جهاد ثائر احمد ابو حسن[]PS

(72) Inventors: Jihad Thaer Ahmed Abu Has]san[PS

( )74الوكيل :
( )54عنوان االختراع:
برمجة التحكم الرقمي المحوسب لكانات الحديد كانات

(74) Agent :
(54) Invention Title:
Programming of Computerized Digital Con)trol for Stirrup Bending (CNC
(57) Abstract :

( )57المختصر :
جهــاز كهروميكانيكــي يعمــل بنظــام التحكــم الرقمــي
المحوســب ،إلنتــاج كانــات الحديــد المســتخدمة فــي تســليح
المبانــي االســمنتية.

An electromechanical device working with
computerized digital control (CNC), for the production
of iron bars used in the reinforcement of cement
building.
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