


إعالن رقم ) 5 ) لسنة 2022

بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم 33 لسنة 1952

ي المحافظات الشمالية
الساري �ف

ي هــذا العــدد مــن 
لقــد قدمــت لدينــا طلبــات لتســجل العالمــات التجاريــة المنشــورة �ف

اض عــى تســجيل أي منهــا خــالل ثالثة  مجلــة الملكيــة الصناعيــة. ومــن ثــم يجــوز االعــرت

اضــه مكتوبــاً إىل  ض أن يتقــدم باعرت عــالن. وعــى المعــرت أشــهر مــن تاريــخ نــرش هــذا االإ

مســجل العالمــات التجاريــة وفقــاً لالأصــول خــالل االأجــل المذكــور مبينــاً فيــه أســباب 

. ي
اضــه ليتســىف لنــا إجــراء المقتــىف القانــو�ف اعرت

رجاء جواعدة
مسجل العالمات التجارية



2

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :10/03/2019  التاريخ :10/03/2019

Trademark No.:35549 العالمة التجارية رقم :  35549

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: SHAREKET OCEAN SHOES  كة اوشن لالأحذية بإسم :  �ش

Applicant Address: RAMALLAH – RAMALLAH 
TRADING CENTER 

العنوان :  رام الله، مجمع رام الله التجاري  

Applicant for Correspondence:  
Farouq Tbakhy 
Ramallah- Ramllah Trade Tower- 3rd floor    

عنوان التبليغ  :  المحامي فاروق طباخي 
 رام الله، برج رام الله التجاري، الطابق الثالث

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

ــا  ــي اصحابه ــة اليعط ــذه العالم ــجيل ه ــة:ان تس اطات خاص ــرت اش
حــق الحمايــة المطلــق باســتخدام الكلمــات والعبارات والرســومات  
الوصفيــة واالأرقــام ذات االســتخدام العــام بمعــزل عــن العالمــة

  

 

Date :21/09/2020  التاريخ :21/09/2020

Trademark No.:38843 العالمة التجارية رقم :  38843

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.   كة الربيع السعودية لالأغذية المحدودة بإسم :  �ش

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

العنوان :  المدينة الصناعية الثانية، طريق الخرج، ص ب 42787 
الرياض 11551، المملكة العربية السعودية  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

1  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات  اللحــم، 
 ( ــىي ــالم )جي ــوة،  ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــرف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض  والحليــب ومنتجــات  ومربي

ــالأكل.   الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة  ل

  

 

Date :21/09/2020  التاريخ :21/09/2020

Trademark No.:38844 العالمة التجارية رقم :  38844

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.   كة الربيع السعودية لالأغذية المحدودة بإسم :  �ش

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

العنوان :  المدينة الصناعية الثانية، طريق الخرج، ص ب 42787 
الرياض 11551، المملكة العربية السعودية  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛   والســاغو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف  والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل  االأســود؛ الخمــري

ــج.    ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل  والصلص الخ
  

 

Date :21/09/2020  التاريخ :21/09/2020

Trademark No.:38845 العالمة التجارية رقم :  38845

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.   كة الربيع السعودية لالأغذية المحدودة بإسم :  �ش

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

العنوان :  المدينة الصناعية الثانية، طريق الخرج، ص ب 42787 
الرياض 11551، المملكة العربية السعودية  

3  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Beer without alcohol (malt syrup); mineral and 
aerated waters and other non-alcoholic  beverages; 
fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making  beverages.  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
) والميــاه المعدنيــة والغازيــة  اب الشــعري ة بــدون كحــول )�ش البــري
ــتخلصة  ــات مس وب ــة،  مرش ــري الكحولي ــات غ وب ــن المرش ــا م ه وغري
ات أخــرى لعمــل  اب ومســتحرف مــن الفواكــه وعصائــر الفواكــه، �ش

ــات.   وب المرش

  

 

Date :21/09/2020  التاريخ :21/09/2020

Trademark No.:38846 العالمة التجارية رقم :  38846

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Al Rabie Saudi Foods Co. Ltd.   كة الربيع السعودية لالأغذية المحدودة بإسم :  �ش

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

العنوان :  المدينة الصناعية الثانية، طريق الخرج، ص ب 42787 
الرياض 11551، المملكة العربية السعودية  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Advertising; business management;  business 
administration; office functions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل  النشاط  خدمات الدعاية واالإ

  . ي المكتىب
  

 

Date :31/05/2021  التاريخ :31/05/2021

Trademark No.:40459 العالمة التجارية رقم :  40459

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: TCP Brands, LLC  ي سي بيه براندز، إل إل سي
بإسم :  �ت

Applicant Address :500 Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America 

، الواليات  سي العنوان :  500 بالزا درايف، سيكاكوس، نيوجري
المتحدة االأمريكية  

5  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Retail store services; online retail store services; 
retail store services and online retail store services 
for jewelry, cosmetics, perfumery, bags, footwear, 
headwear, clothing, eyewear and hair ornaments; 
presentation of goods on communication media, for 
retail purposes; provision of an online marketplace for 
buyers and sellers of goods and services; advertising; 
demonstration of goods; dissemination of advertising 
matter; import-export agency services; marketing; 
sales promotion for others 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــع بالتجزئ ــة؛ خدمــات متاجــر البي ــع بالتجزئ خدمــات متاجــر البي
نــت؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة متاجــر البيــع  نرت عــرب االإ
ات  بالمجوهــرات، مســتحرف الخاصــة  نــت  نرت االإ عــرب  بالتجزئــة 
التجميــل، العطــور، الحقائــب، االأحذيــة، غطــاء الــرأس، المالبس، 
ــال  ــائل االتص ــى وس ــلع ع ــرض الس ــعر؛ ع ــىي الش ــارات، ح النظ
ي  ــرت ــت لمش ن نرت ــرب االإ ــوق ع ــري س ــة؛ توف ــا بالتجزئ ــات بيعه لغاي
وبائعــي الســلع والخدمــات؛ دعايــة وإعــالن؛ عــرض الســلع؛ نــرش 
ــر؛  اد والتصدي ــتري ــات وكاالت االس ــالن؛ خدم ع ــة واالإ ــواد الدعاي م

ــن  ــات لالآخري ــج المبيع ــويق؛ تروي التس

  

 

Date :31/05/2021  التاريخ :31/05/2021

Trademark No.:40460 العالمة التجارية رقم :  40460

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: TCP Brands, LLC  ي سي بيه براندز، إل إل سي
بإسم :  �ت

Applicant Address :500 Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America 

، الواليات  سي العنوان :  500 بالزا درايف، سيكاكوس، نيوجري
المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Clothing; pants; trousers; jeans; slacks; jumpsuits; 
shirts; sweaters; sweat shirts; vests; jackets; t-shirts; 
overalls; hats; socks; underwear tops; sleepwear; coats; 
skirts; dresses; tights; footwear; undergarments, gloves; 
belts (clothing); scarves; shoes; athletic shoes, sneakers; 
socks; headgear; caps; ties; outerwear; bathing suits; 
raincoat; clothing for dancing; sashes for wear; shower 
caps; sleep masks; hairdressing capes; shawls; masks; 
tops as clothing; bottoms as clothing 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل؛  ؛ �اوي ف ــرف ــل الجي ــل؛ بناطي ــة؛ بناطي ــل داخلي ــس؛ �اوي مالب
ات؛ بلــوزات؛ صــدارات؛ جاكيتــات؛  أفرهــوالت؛ قمصــان؛ ســرت
ة؛  قبعــات؛ جــوارب قصــري أفرهــوالت؛  كــم؛  نصــف  قمصــان 
؛  تنانــري معاطــف؛  النــوم؛  مالبــس  علويــة؛  داخليــة  مالبــس 
الداخليــة  المالبــس  القــدم؛  لبــاس  أثــواب ضيقــة؛  ؛  ف فســات�ي
ــة؛  ــة رياضي ــة؛ أحذي والقفــازات؛ أحزمــة )مالبــس)؛ شــاالت؛ أحذي
ــواب  ــة؛ أث ــق؛ مالبــس خارجي ــرأس؛ قبعــات؛ ربطــات عن ــة ال أغطي
اســتحمام؛ معطــف واق مــن المطــر؛ مالبــس الرقــص؛ نطاقــات؛ 
ــف  ــات تصفي ــوم؛ قبع ــد الن ف عن ــ�ي ــاء للع ــتحمام؛ غط ــات اس قبع

ــفلية  ــس س ــة؛ مالب ــس علوي ــة؛ مالب ــاالت؛ أقنع ــعر؛ ش الش

  

7  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41090 العالمة التجارية رقم :  41090

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Vitasoy International Holdings 
Limited 

ناشونال هولدينجز ليمتد  بإسم :  فيتاسوي انرت

Applicant Address :1 Kin Wong Street Tuen Mun, 
New Territories, Hong Kong 

يتويز، هونغ كونغ   يت توين مون، نيو تري ف ،ونغ سرت  العنوان :  1 ك�ي
                   

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Milk, milk drinks, eggs and other dairy products; milk-
based beverages; nut-based milk; rice milk; legumes-
based milk; wheat milk; oat milk; grain milk; coconut 
milk; almond milk; milk-based beverages flavoured 
with chocolate; soymilk, soya bean based food beverage 
used as a milk substitute; soya bean milk in liquid 
and solid form, and other milk substitutes; tofu; soya 
bean curd; soya bean-based food products including 
sausage, cheese, yogurt, preserves, dairy puddings and 
desserts, and dips; meats, fish (not live), poultry (not 
live) and game; meat extracts; preserved, dried and 
cooked fruits and vegetables; jellies, jams; edible oils 
and fats; preserves; preparations made from soya bean 
curd or protein for making soya milk; food products 
made from textured vegetable protein derived from 
soya beans; food products derived from nuts, legumes, 
herbs, fruits or vegetables; vegetable dips; soya-based 
meat substitutes; vegetarian sausage; vegetable-based 
food preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات الحليــب والبيــض ومنتجــات االألبــان االأخــرى؛  الحليــب ومرش
أساســه  الــذي  الحليــب  الحليــب؛  أساســها  ي 

الــىت وبــات  المرش
ــب  ــات؛ حلي ــذي أساســه البقولي ــب ال ــب االأرز؛ الحلي ــدق؛ حلي البن
جــوز  حليــب  الحبــوب؛  حليــب  الشــوفان؛  حليــب  الدقيــق؛ 
ــة  ــب بنكه ــها الحلي ي أساس

ــىت ــات ال وب ــوز؛ المرش ــب الل ــد؛ حلي الهن
ي أساســها 

وبــات المغذيــة الــىت الشــوكوالتة؛ حليــب الصويــا والمرش
ــا  ــا المســتخدمة كبديــل للحليــب؛ حليــب فــول الصوي فــول الصوي
عــى شــكل ســائل و صلــب وبدائــل الحليــب االأخــرى؛ توفــو )فــول 
ي 

ــىت ــام ال ــات الطع ــب؛ منتج ــا الرائ ــول الصوي ــا مّخمــر)؛ ف صوي
ــادي  ف الزب ــ�ب ــة ول ــا الســجق والجبن ــا بمــا فيه أساســها فــول الصوي
ة من  واالأطعمــة المحفوظــة وحلــوى البودينــغ والحلويــات المحــرف
مشــتقات االألبــان وصلصــات الغمــوس؛ اللحــوم واالأســماك )غــري 
ــة) والدجــاج )غــري الحــي) والطرائــد؛ مســتخلصات اللحــوم؛  الحي
اوات المحفوظــة والمجففــة والمطبوخــة؛ المــواد  الفواكــه والخــرف
الهالميــة والَمربيــات؛ الزيــوت والدهــون القابلــة لــالأكل؛ االأطعمــة 
ــا الرائــب  ات المصنوعــة مــن فــول الصوي المحفوظــة؛ المســتحرف
ف لصناعــة حليــب الصويــا؛ منتجــات الطعــام المصنوعــة  وتــ�ي أو الرب
الصويــا؛  فــول  مــن  المشــتق  الممــزوج  الفاكهــة  ف  بروتــ�ي مــن 
منتجــات الطعــام المشــتقة مــن البنــدق أو البقوليــات أو االعشــاب 
ــم  ــل اللح اوات؛ بدائ ــرف ــوس الخ اوات؛ غم ــرف ــه أو الخ أو الفواك
ات  ؛ مســتحرف ف ي أساســها الصويــا؛ الســجق الســتهالك النباتيــ�ي

الــىت
اوات  ــرف ــها الخ ي أساس

ــىت ــام ال الطع
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41091 العالمة التجارية رقم :  41091

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Vitasoy International Holdings 
Limited 

ناشونال هولدينجز ليمتد  بإسم :  فيتاسوي انرت

Applicant Address :1 Kin Wong Street Tuen Mun, 
New Territories, Hong Kong 

يتويز، هونغ كونغ   يت توين مون، نيو تري ف ،ونغ سرت العنوان :  1 ك�ي

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Coffee; tea; cocoa; sugar; tapioca; sago; artificial 
coffee; flour and preparations made from cereals; 
food products derived from cereals and grains; bread, 
biscuits, cakes, pastry and confectionery; ices; honey; 
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard; pepper; 
vinegar; sauces (condiments); spices; salad dressings; 
mayonnaise; ice cream; tea and tea drinks; coffee and 
coffee drinks; coffee substitutes; cocoa and chocolate 
drinks; seasonings; custard. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوة  ــاغو؛ القه ــوكا؛ الس ــكر؛ التابي ــكاكاو؛ الس ــاي؛ ال ــوة؛ الش القه
ــوب؛  ــن الحب ــة م ات المصنوع ــتحرف ــق والمس ــة؛ الدقي االصطناعي
ف  الخــرب والبــذور؛  الحبــوب  مــن  المشــتقة  الطعــام  منتجــات 
المثلجــات؛  والحلويــات؛  والمعجنــات  والكعــك  والبســكويت 
ــردل؛  ــح؛ الخ ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب ــس؛ الخمــري ــل؛ الدب العس
توابــل  البهــارات؛  )توابــل)؛  الصلصــات  الخــل؛  الفلفــل؛ 
الشــاي؛  وبــات  ومرش الشــاي  البوظــة؛  ؛  ف المايونــري الســلطة؛ 
ــكاكاو  ــات ال وب ــوة؛ مرش ــل القه ــوة؛ بدائ ــات القه وب ــوة ومرش القه

د  الكاســرت التوابــل؛  والشــوكوالتة؛ 
  

 

Date :17/08/2021  التاريخ :17/08/2021

Trademark No.:41098 العالمة التجارية رقم :  41098

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Vitasoy International Holdings 
Limited 

ناشونال هولدينجز ليمتد  بإسم :  فيتاسوي انرت

Applicant Address :1 Kin Wong Street Tuen Mun, 
New Territories, Hong Kong 

يتويز، هونغ كونغ   يت توين مون، نيو تري ف ،ونغ سرت العنوان :  1 ك�ي

9  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Beer, ale and porter, mineral and aerated waters 
and other non-alcoholic drinks; syrups and other 
preparations for making beverages; plant-based drinks 
and beverages; soya bean-based non-alcoholic drinks 
and beverages; distilled water and mineralized water; 
soya bean-based and non-soya bean-based cereal and 
grain drinks; black bean drinks, oat drinks, sesame 
drinks, rice drinks, coconut drinks, almond drinks, 
fruit drinks, vegetable drinks, herbal drinks, cereal-
based drinks, legume-based drinks, nut-based drinks, 
and grain-based drinks; pure soya bean extracts; soya 
bean-based, fruit-based, vegetable-based, herbal-
based, cereal-based, legume-based, nut-based, and 
grain-based syrups, powders, extracts, concentrates 
and other preparations for making carbonated and 
non-carbonated non-alcoholic drinks and beverages; 
non-alcoholic beverages containing plant-based juices, 
namely, soy bean juices, rice juices, black bean juices, 
coconut juices, almond juices, sesame juices, and oat 
juices; non-alcoholic plant-based extracts used in the 
preparation of beverages, namely soy bean extracts, 
rice extracts, black bean extracts, coconut extracts, 
almond extracts, sesame extracts, and oat extracts; non-
alcoholic plant juice beverages, namely soy beverages, 
rice beverages, black bean beverages, coconut 
beverages, almond beverages, sesame beverages, and 
oat beverages; fruit drinks and fruit juices in this class; 
vegetable drinks and vegetable juices in this class; soft 
drinks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  ة والجعــة والبورتــر والميــاه المعدنيــة والغازيــة والمرش البــري
ات  ه مــن المســتحرف اب المركــز وغــري غــري الكحوليــة االأخــرى؛ الــرش
أساســها  ي 

الــىت وبــات  والمرش اب  الــرش وبــات؛  المرش لتحضــري 
ي أساســها فــول 

وبــات غــري الكحوليــة الــىت اب والمرش النباتــات؛ الــرش
ــوب  ــات الحب وب ــة؛ مرش ــاه المعدني ــر والمي ــاء المقط ــا؛ الم الصوي
ي ليــس أساســها الصويا؛ 

ي أساســها فــول الصويــا أو الــىت
والبــذور الــىت

وبــات  وبــات الشــوفان ومرش وبــات الفاصوليــاء الســوداء ومرش مرش
ــات  وب ــد ومرش ــوز الهن ــات ج وب ــات االأرز ومرش وب ــم ومرش السمس
ــات  وب اوات ومرش ــرف ــات الخ وب ــة ومرش ــات الفاكه وب ــوز ومرش الل
ي 

وبــات الــىت ي أساســها الحبــوب والمرش
وبــات الــىت االأعشــاب والمرش

وبات  ي أساســها البنــدق والمرش
وبــات الىت أساســها البقوليــات والمرش

ــة؛  ــا الخالص ــول الصوي ــتخلصات ف ــوب؛ مس ــها الحب ي أساس
ــىت ال

وبــات  ي أساســها فــول الصويــا والمرش
وبــات المركــزة الــىت المرش

ي أساســها 
وبــات المركــزة الــىت ي أساســها الفواكــه والمرش

المركــزة الــىت
االأعشــاب  أساســها  ي 

الــىت المركــزة  وبــات  والمرش اوات  الخــرف
وبــات المركــزة  ي أساســها الحبــوب والمرش

وبــات المركــزة الــىت والمرش
ي أساســها 

وبــات المركــزة الــىت ي أساســها البقوليــات والمرش
الــىت

ــاحيق  ــذور والمس ــها الب ي أساس
ــىت ــزة ال ــات المرك وب ــدق والمرش البن

اب  والمســتخلصات والمركــزات والمــواد االأخــرى لتحضــري الــرش
ــات  وب ــة؛ المرش ــري الغازي ــة وغ ــة الغازي ــري الكحولي ــات غ وب والمرش
غــري الكحوليــة المحتويــة عــى عصائــر أساســها النباتــات وتحديــدا: 
ــاء الســوداء  ــر الفاصولي ــا وعصــري االأرز وعصائ عصــري فــول الصوي
وعصائــر جــوز الهنــد وعصائــر البنــدق وعصائــر السمســم وعصائــر 
ــات  ــها النب ي أساس

ــىت ــة ال ــري الكحولي ــتخلصات غ ــوفان؛ المس الش
ــول  ــتخلصات ف ــداً مس ــات وتحدي وب ــة المرش ي صناع

ــتخدمة �ف المس
ــوداء  ــاء الس ــتخلصات الفاصولي ــتخلصات االأرز ومس ــا ومس الصوي
ــتخلصات  ــوز ومس ــتخلصات الل ــد ومس ــوز الهن ــتخلصات ج ومس
وبــات عصــري الفاكهــة  السمســم ومســتخلصات الشــوفان؛ مرش
االأرز  وبــات  الصويــا ومرش وبــات  الكحوليــة وتحديــداً مرش غــري 
الهنــد  جــوز  وبــات  ومرش الســوداء  الفاصوليــاء  وبــات  ومرش
ــوفان؛  ــات الش وب ــم ومرش ــات السمس وب ــوز ومرش ــات الل وب ومرش
ــة؛  ــواردة ضمــن هــذه الفئ ــات الفاكهــة وعصــري الفاكهــة ال وب مرش
اوات الــواردة ضمــن هــذه  اوات وعصائــر الخــرف وبــات الخــرف مرش

ــازي  ــات الغ وب ــة؛ المرش الفئ
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :23/09/2021  التاريخ :23/09/2021

Trademark No.:41375 العالمة التجارية رقم :  41375

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: ALI  ‘ MOHAMMED FAYEZ “ ABED 
ALHADI SHANTEER 

بإسم :  عىي “ محمد فايز “ عبد الهادي شنتري 

Applicant Address :Nablus - Haifa Street - 
Shanteer Building Mobile: 0599711837 Email: 
alishanteer1979@gmail.com 

العنوان :  نابلس - شارع حيفا - عمارة الشنتري  جوال : 
  com.gmail@alishanteer1979   :0599711837  ايميل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Clothing * , Coats, Footmuffs, not electrically heated, 
Hoods [clothing], Hosiery, Knitwear [clothing], Linen 
(Body—) [garments] , Pelerines   , Pelisses, Ready-made 
clothing, Shirts, Shoes * Slips [undergarments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  _ المالبس ، المعاطف ،اغطية ال تسخن كهربائيا لتدفئة القدم�ي

، برانس )مالبس ) ،مالبس محبوكة ، مالبس كتانيه ، اوشحه ، 
معاطف من الفرو ، مالبس جاهزه ، قمصان ، احذية ،قمصان 

داخلية )مالبس داخلية 
  

 

Date :14/10/2021  التاريخ :14/10/2021

Trademark No.:41540 العالمة التجارية رقم :  41540

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: JINLANG SCIENCE AND 
TECHNOLOGY CO, LTD 

كة جنالنغ للعلوم والتكنولوجيا المحدودة  بإسم :  �ش

Applicant Address :111 JINLIN ROAD,M 
JINQING TOWN , LUQIAOD DSTRICT, TAIZHOU 
CITY,ZHEJIANG, CHINA 

العنوان :  شارع جنلن رقم 1111 بلدة جنقنج محافظة لقياو 
ف   ي الص�ي

مدينة تشيجانغ �ف

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

ي اجنتس ليمتد  ي ام �ب
ي – �ت

عنوان التبليغ  :  ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة   ص ب 3800 البري

ف فلسط�ي
ة    ي اجنتس ليمتد ص ب 3800 البري ي ام �ب

ي – �ت
 ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

11  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Automobiles Motorcycles Rims for vehicls wheel 
Tractors 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سيا را ت دراجات ناريه اطارات لعجالت المركبات جرارات 

  

 

Date :21/10/2021  التاريخ :21/10/2021

Trademark No.:41576 العالمة التجارية رقم :  41576

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name:  Wajdi Bassam Abdullah Dar 
Daoud 

بإسم :  وجدي بسام عبد الله دار داود 

Applicant Address : Ramallah, Rukab Street, 
Tannous Building    

العنوان :  رام الله شارع ركب عمارة طنوس      

Applicant for Correspondence:  
 Wajdi Bassam Abdullah Dar Daoud 
 Ramallah, Rukab Street, Tannous Building    

عنوان التبليغ  :  وجدي بسام عبد الله دار داود 
 رام الله شارع ركب عمارة طنوس  

Goods/Services:
 Aloe vera preparations for cosmetics purposes , Amber 
[perfume]  , Antiperspirant soap , Antiperspirants 
[toiletries]  , Aromatics [essential oils] , Beauty masks  , 
Cosmetics  , Creams (Cosmetic-) , Creams (Skin whitening 
-)  , Depilatories  , Disinfectant soap , Dyes (Cosmetic)  
, Emery , Eyelashes (Cosmetic preparations for) , Hair 
lotions  , Jelly (Petroleum) for cosmetic purposes , 
Lip glosses , Make-up , Make-up powder , Make-up 
removing preparations ,  Masks (Beauty) ,  Medicated 
soap , Nail polish , Nail care preparations ,  Perfumes ,  
Pomades for cosmetic purposes  , Shampoos ,  Skin care 
(Cosmetic preparations for) ,  Sunscreen preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر  ــان عط ــل ، كهرم ــراض التجمي ا الأغ ــري ــار االألوف ات صب ــتحرف مس
، صابــون مضــاد للعــرق ، مضــادات للعــرق )مــواد تواليــت) ، 
ــل  ات تجمي ــة ، مســتحرف ــة) ، أقنعــة تجميلي ــوت عطري عطــور )زي
ــعر  ــالت ش ة ، مزي ــرش ــض الب ــات لتبيي ــة ، كريم ــات تجميلي ، كريم
، صابــون مطهــر ، أصبــاغ تجميليــة ، مســحوق ســحج )ســنفرة ) ، 
ف  ات تجميــل للرمــوش ، غســوالت لوشــن للشــعر ، فازلــ�ي مســتحرف
ــاحيق  ــاج ، مس ــفاه ،مكي ــه للش ــواد ملمع ــل ، م ــراض التجمي الأغ
ــون  ــة، صاب ــاج ، اقنعــة تجميلي ــة المكي ات ازال ــاج ، مســتحرف مكي
ــور،  ــر ، عط ــة باالظاف ات العناي ــتحرف ــر، مس ــع اظاف ي ، ملم ــىب ط
ات تجميــل للعنايــة  مراهــم الأغــراض التجميــل ، شــامبو، مســتحرف

ــمس  ــن الش ــة م ات الوقاي ــتحرف ة ، مس ــرش بالب

  

 

Date :17/11/2021  التاريخ :17/11/2021

Trademark No.:41736 العالمة التجارية رقم :  41736

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

13  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Name: Shirin Abdel Fattah Cosmetics  ين عبد الفتاح لمواد التجميل بإسم :  شري

Applicant Address :Marj Al-Hamam, Amman, 
Jordan 

العنوان :  مرج الحمام، عمان، االأردن  

Applicant for Correspondence:  
Ahmad Khalil Ahmad Al’azzeh 
Doha, Bethlehm, State of Palestine    

عنوان التبليغ  :  أحمد خليل أحمد العزة 
 الدوحة، بيت لحم، دولة  

Goods/Services:
Hair and skin care products, namely, hair spray, 
cosmetics; perfumes; makeup; personal deodorants 
and antiperspirants; essential oils for personal use; 
soaps; bath oils; bath foams; bath cream; shower soaps; 
shaving creams; beauty creams; vanishing creams; 
skin lotions; body bronzer lotions; after-shave lotions; 
hair lotions; body milk; sun oils; sun milks; tissues 
impregnated with cosmetic lotions; eyebrow pencils; 
eyeliners; mascaras; face powder; lipsticks; cleansing 
milks; hair care preparations; shampoos; henna; hair 
creams; hair sprays; nail polish; cosmetic kits 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي بهــا رذاذ الشــعر 

ة والمعــىف منتجــات العنايــة بالشــعر والبــرش
ــة  ــالت الرائح ــاج، مزي ــور، الماكي ــل، العط ات التجمي ــتحرف ومس
العطريــة  الزيــوت  الشــخصية،  العــرق  ومضــادات  الكريهــة 
، الصابــون، زيــوت االســتحمام، رغــوة  لالســتخدام الشــخىي
ــات  ــال، كريم ــون االغتس ــتحمام، صاب ــات االس ــتحمام، كريم االس
ة ،  للحالقــة، الكريمــات التجميليــة، كريمــات إخفــاء عيــوب البــرش
ة، لوشــن )غســول) تســمري الجســم، لوشــن  لوشــن )غســول) البــرش
)غســول) مابعــد الحالقــة، لوشــن الشــعر، مســتحلبات الجســم، 
ــمس،  ــن الش ــة م ــات الحماي ــمس، كريم ــن الش ــة م ــوت الحماي زي
ات التجميــل، أقالم  بــة بلوشــن )غســول) مســتحرف المناديــل المرش
تحديــد الحواجــب، محــددات العيــون، الماســكارا، مســاحيق 
ات  مســتحرف التنظيــف،  مســتحلبات  الشــفاه،  أحمــر  للوجــه، 
ــات  ــعر، بخاخ ــات الش ــاء، كريم ــامبو، الحن ــعر، الش ــة بالش للعناي

ــل  ــتلزمات التجمي ــم مس ــر، أطق ــالء االظاف ــعر، ط الش

  

 

Date :22/11/2021  التاريخ :22/11/2021

Trademark No.:41769 العالمة التجارية رقم :  41769

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: POLINAS PLASTIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي تيجاريت أنونيم شري

ي �ف بإسم :  بوليناس بالستيك سانا�ي

Applicant Address :Organize Sanayi Bolgesi 
Cumhuriyet Caddesi No: 2/26 Manisa, Turkey 

ي بولجيسي جمهوريت جاديسي نو: 2/26  ي سانا�ي ف العنوان :  أورجانري
مانيسا، تركيا  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Plastic materials for packaging and wrapping purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المواد البالستيكية الأغراض التعبئة والتغليف 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :23/11/2021  التاريخ :23/11/2021

Trademark No.:41784 العالمة التجارية رقم :  41784

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: mohamad nasser abdel menin 
amro 

بإسم :  محمد نارص عبد المنعم عمرو 

Applicant Address :hebron-ein sara                                        ف سارة العنوان :  الخليل-ع�ي

Applicant for Correspondence:  
adv. adnan jweiles 
hebron-al haras tel: 0597486251    

عنوان التبليغ  :  المحامي عدنان جويلس 
 الخليل -الحرس /هاتف :0597486251 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشاط  خدمات الدعاية واالإ

 . ي المكتىب
  

 

Date :24/11/2021  التاريخ :24/11/2021

Trademark No.:41793 العالمة التجارية رقم :  41793

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Omar Shawar Sons Company For  
General Trading 

كة ابناء عمر شاور للتجارة العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address :Qalqilya / Abd al-Rahim al-
Sabaa Street, . P.BOX  8 Mobile: 0599240026 
Email ferasshawar@gmail.com 

العنوان :  قلقيليه /     شارع عبد الرحيم السبع  ص. ب 8 جوال :   
  ferasshawar@gmail.com0599240026  ايميل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف وأعواد الثقاب.  التبغ وأدوات المدخن�ي

16  
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13

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :02/12/2021  التاريخ :02/12/2021

Trademark No.:41859 العالمة التجارية رقم :  41859

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: bashar bassam shoib sinokrot  بإسم :  بشار بسام شعيب سنقرط

Applicant Address :hebron - ras al-jora   العنوان :  الخليل - راس الجورة

Applicant for Correspondence:  
bashar bassam shoib sinokrot 
hebron - ras al-jora    

عنوان التبليغ  :  بشار بسام شعيب سنقرط 
 الخليل - راس الجورة 

Goods/Services:
ICED COFFEE

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة المثلجة

coffee اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :16/12/2021  التاريخ :16/12/2021

Trademark No.:41963 العالمة التجارية رقم :  41963

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: Aman for Intellectual Property 
company 

كة امان للملكية الفكرية بإسم :  �ش

Applicant Address :P.O BOX 18066 ,  Amman 
11195, Jordan   

يد18066  عمان111951 االأردن      العنوان :  صندوق الرب

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

18  
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14

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Legal services, registration services of intellectual 
property rights (trademarks, patents, industrial 
designs and designs, copyright, domain names). 
intellectual property rights consultancy, intellectual 
property licenses, intellectual property monitoring 
services, intellectual property services legal research, 
intellectual property licenses, software licenses (legal 
services), advocacy services, copyright and copyright 
rights, mediation services, domain name registration 
services (legal services), Translation services. all 
advisory services in intellectual and industrial property 
rights.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات قانونيــة، خدمــات تســجيل حقــوق الملكيــة الفكريــة 
اع ونمــاذج و نمــاذج صناعيــة  )عالمــات تجاريــة وبــراءات اخــرت
وحقــوق مؤلــف وأســماء نطــاق)، خدمــات استشــارات الملكيــة 
ي 

الفكريــة، خدمــات ترخيــص الملكيــة الفكريــة، خدمــات الرقابــة �ف
ــات  ــة، خدم ــاث القانوني ــات االأبح ــة، خدم ــة الفكري ــال الملكي مج
مجيــات الحاســوبية )خدمــات قانونيــة)، خدمــات  ترخيــص الرب
المرافعــات، خدمــات إدارة حقــوق النــرش والتأليــف، خدمــات 
ــة)،  الوســاطة، خدمــات تســجيل أســماء المجــال )خدمــات قانوني
المتعلقــة  االستشــارية  الخدمــات  وجميــع  جمــه،  الرت خدمــات 

بحقــوق الملكيــة الفكريــة والصناعيــة.

  

 

Date :19/12/2021  التاريخ :19/12/2021

Trademark No.:41966 العالمة التجارية رقم :  41966

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: ZHEJINGCHUANGTIA 
MOTORCYCLE CO,LTD 

كة زيهجيانغ شوانجتاي موتورسايكل المحدودوة  بإسم :  �ش

Applicant Address: CAOTAN 
ROAD,JIANGKOUINDUSTRIAL BARK, 
HUANGYAN DISTRICT,TAIZHOUCITY,ZHEJIANG 
PROVINCE,CHIANA 

العنوان :  طريق كاوتان,منطقة جيانغكو بارك الصناعية,منطقة 
 هوانغيان,مدينة تايتشو بمقاطعة تشجيانغ  

                   

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

ي اجنتس ليمتد  ي ام �ب
ي – �ت

عنوان التبليغ  :  ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة   ص ب 3800 البري

ف فلسط�ي
ة    ي اجنتس ليمتد ص ب 3800 البري ي ام �ب

ي – �ت
 ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Automobiles , Motorcycles , Rims for vehicls wheels  
Tractors 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سيا را ت دراجات ناريه اطارات لعجالت المركبات جرارات 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :21/12/2021  التاريخ :21/12/2021

Trademark No.:41994 العالمة التجارية رقم :  41994

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: TCP Brands, LLC  ي سي بيه براندز، إل إل سي
بإسم :  �ت

Applicant Address :500 Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America 

، الواليات  سي العنوان :  500 بالزا درايف، سيكاكوس، نيوجري
المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
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; athletic, sport and beach bags; carry on bags; 
clutch bags; shoulder bags; back packs; diaper bags; 
hand bags; fanny and waist packs; pouches; wallets; 
carrying cases; school bags; bags; bags for campers; 
bags for climbers; bags for sports; shopping bags; 
wheeled shopping bags; pouch baby carriers; sling bags 
for carrying infants; slings for carrying infants; purses; 
luggage; wallets; belts (Leather shoulder —); passport 
folders (made of leather); traveling sets [leatherware]; 
tool bags of leather [empty]; key cases; vanity cases, not 
fitted; leather, unworked or semi-worked; luggage tags; 
clothing for pets; trimmings of leather for furniture; 
Athletic bags; beach bags; clutch bags; shoulder bags; 
back packs; handbags; fanny packs; pouches for holding 
make-up, keys and other personal items; cosmetic bags 
sold empty; wallets; luggage; key cases; tote bags 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمنتجــات  المقلــدة  المدبوغــة  والجلــود  المدبوغــة  الجلــود 
ي فئــات اخــرى؛ جلــود 

المصنوعــة مــن هــذه المــواد غــري الــواردة �ف
الحيوانــات الخــام او المدبوغــة؛ الصناديــق والحقائــب الســفرية؛ 
الحيوانــات  الســياط وأطقــم  ؛  المظــالت والشــماسي والعــىي
المحمولــة  الحقائــب  الرياضــة والشــاطئ؛  والــروج؛ حقائــب 
ــاس  ــر؛ أكي ــب الظه ــف؛ حقائ ــب الكت ــد؛ حقائ ــب الي ــد؛ حقائ بالي
أجربــة؛  والخــر؛  ي 

الفــا�ف حــزم  اليــد؛  حقائــب  الحفاظــات؛ 
ــب  ــب؛ حقائ ــب مدرســية؛ الحقائ ــب الحمــل؛ حقائ محافــظ؛ حقائ
اكيــاس  للرياضــة؛  حقائــب  ؛  ف للمتســلق�ي حقائــب  للتخييــم؛ 
التســوق؛ حقائــب تســوق ذات عجــالت؛ حقائــب لحمــل االأطفــال؛ 
حقائــب لحمــل االطفــال؛ رافعــات لحمــل الرضــع؛ جزاديــن؛ 
مجلــدات  جلديــة؛  كتــف  أحزمــة  محافــظ؛  ســفرية؛  حقائــب 
الســفر  مجموعــات  الجلــد[؛  مــن  ]مصنوعــة  الســفر  جــوازات 
ــب  ــث تكــون فارغــة[؛ عل ــالأدوات ]بحي ــة ل ــاس جلدي ــود[؛ أكي ]الجل
ــل ]غــري مجهــزة[؛  ات التجمي ة لمســتحرف ــب صغــري ــح؛ حقائ مفاتي
جلــود مصنعــة او شــبه مصنعــة؛ بطاقــات االأمتعــة؛ مالبــس 
للحيوانــات االليفــة؛ زخــارف جلديــة لالأثــاث؛ أكيــاس رياضيــة؛ 
حقائــب الشــاطئ؛ حقائــب مــع قابــض؛ حقائــب الكتــف؛ حقائــب 
الظهــر؛ حقائــب اليــد؛ حقائــب الخــر؛ أكيــاس لوضــع الماكيــاج 
ات  والمفاتيــح واالأشــياء الشــخصية االأخــرى؛ أكيــاس مســتحرف
ــح؛  ــب مفاتي ــاع فارغــة؛ محافــظ؛ حقائــب ســفرية؛ عل ــل تب التجمي

ــات  ــل المقتني ــد لحم ــب ي حقائ
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :21/12/2021  التاريخ :21/12/2021

Trademark No.:41995 العالمة التجارية رقم :  41995

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: TCP Brands, LLC  ي سي بيه براندز، إل إل سي
بإسم :  �ت

Applicant Address :500 Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America 

، الواليات  سي العنوان :  500 بالزا درايف، سيكاكوس، نيوجري
المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
clothing; pants; trousers; jeans; slacks; jumpsuits; shirts; 
sweaters; sweat shirts; vests; jackets; t-shirts; overalls; 
hats; socks; underwear tops; sleepwear; coats; skirts; 
dresses; tights; footwear; undergarments, gloves; belts 
(clothing); scarves; shoes; athletic shoes, sneakers; 
socks; headgear; caps; ties; outerwear; bathing suits; 
raincoat; clothing for dancing; chasubles; sashes for 
wear; wimples; maniples; shower caps; sleep masks; 
wedding dress; white robes made of sackcloth [for 
pastors, priests]; religion clothing; hairdressing capes; 
shawls; masks; tops as clothing; bottoms as clothing; 
Clothing, namely, tops, bottoms, jumpsuits, jackets, 
overalls, socks, coats, dresses, tights, undergarments, 
belts; neckwear; gloves; sleepwear; swimwear; rainwear; 
sleep masks; neck gaiters; headwear; footwear 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل؛  ؛ �اوي ف ــرف ــل جي ــل؛ بناطي ــة؛ بناطي ــل داخلي ــس؛ �اوي المالب
ات؛ بلــوزات؛ صــدارات؛ جاكيتــات؛  افرهــوالت؛ قمصــان؛ ســرت
أفرهــوالت؛ قبعــات؛ جــوارب؛ مالبــس  كــم؛  قمصــان نصــف 
أثــواب؛  ؛  تنانــري معاطــف؛  النــوم؛  مالبــس  علويــة؛  داخليــة 
أثــواب ضيقــة؛ لبــاس القــدم؛ مالبــس داخليــة، قفــازات؛ أحزمــة 
)مالبــس)؛ شــاالت؛ أحذيــة؛ أحذيــة رياضيــة؛ جــوارب؛ أغطيــة 
أثــواب  خارجيــة؛  مالبــس  العنــق؛  ربطــات  قبعــات؛  الــرأس؛ 
للرقــص؛  المطــر؛ مالبــس  االســتحمام؛ معاطــف واقيــة مــن 
عبــاءات؛ نطاقــات؛ أغطيــة وجــه )خمــار أو حجــاب)؛ ذراعــة )جــزء 
ف عنــد النــوم؛  مــن الثيــاب)؛ قبعــات اســتحمام؛ غطــاء للعــ�ي
ف الزفــاف؛ أرديــة بيضــاء مصنوعــة مــن قمــاش الخيــش  فســات�ي
]للقساوســة ، والكهنــة[؛ مالبــس دينيــة؛ عبــاءات تصفيــف الشــعر؛ 
شــاالت؛ أقنعــة؛ مالبــس علويــة؛ مالبــس ســفلية؛ المالبس وتشــمل 
المالبــس العلويــة، المالبــس الســفلية، االأفرهــوالت، الجاكيتــات، 
االأفرهــوالت، الجــوارب، المعاطــف، االأثــواب، االأثــواب الضيقــة، 
المالبــس الداخليــة، االأحزمــة؛ أغطيــة الرقبــة؛ القفــازات؛ مالبــس 
ف عنــد  النــوم؛ مالبــس الســباحة؛ مالبــس ضــد المطــر؛ غطــاء للعــ�ي

ــدم  ــاس الق ــرأس؛ لب ــة ال ــق؛ أغطي ــات العن ــوم؛ طماق الن
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :21/12/2021  التاريخ :21/12/2021

Trademark No.:41996 العالمة التجارية رقم :  41996

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: TCP Brands, LLC  ي سي بيه براندز، إل إل سي
بإسم :  �ت

Applicant Address :500 Plaza Drive, Secaucus, 
New Jersey, United States of America 

، الواليات  سي العنوان :  500 بالزا درايف، سيكاكوس، نيوجري
المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Retail store services; online retail store services; retail 
store services and online retail store services for jewelry, 
cosmetics, perfumery, bags, footwear, headwear, 
clothing, eyewear and hair ornaments; presentation of 
goods on communication media, for retail purposes; 
provision of an online marketplace for buyers and sellers 
of goods and services; advertising; demonstration of 
goods; dissemination of advertising matter; business 
management consultancy; business research; import-
export agency services; marketing; sales promotion 
for others; personnel recruitment; administrative 
services for the relocation of businesses; secretarial 
services; web site traffic optimization; systemization 
of information into computer databases; accounting; 
business auditing; rental of sales stands; sponsorship 
search; rental of vending machines; retail services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; wholesale services for 
pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations 
and medical supplies; Retail store services and online 
retail store services featuring jewelry, cosmetics, bags, 
footwear, headwear, clothing, stationery, fashion 
accessories, eyewear, hair ornaments, electronic 
devices, furniture, housewares, bedding, linens, floor 
coverings, and wall coverings 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــع بالتجزئ ــة؛ خدمــات متاجــر البي ــع بالتجزئ خدمــات متاجــر البي
ــر  ــات متج ــة وخدم ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــت؛ خدم ن نرت ــرب االإ ع
أدوات  بالمجوهــرات،  الخاصــة  نــت  نرت االإ عــرب  بالتجزئــة  البيــع 
التجميــل، العطــور، الحقائــب، لبــاس القــدم، غطــاء الــرأس، 
ــائل  ــى وس ــلع ع ــرض الس ــعر؛ ع ــىي الش ــارات وح ــس، النظ المالب
ــت  ن نرت ــرب االإ ــوق ع ــري س ــة؛ توف ــا بالتجزئ ــات بيعه ــال لغاي تص االإ
ــرض  ــالن؛ ع ع ــة االإ ــات؛ الدعاي ــلع والخدم ــي الس ي وبائع ــرت لمش
عــالن؛ إستشــارات إدارة االأعمــال؛  الســلع؛ نــرش مــواد الدعايــة واالإ
اد والتصديــر؛ التســويق؛  أبحــاث االأعمــال؛ خدمــات وكاالت االســتري
الخدمــات  االأفــراد؛  توظيــف  )لالآخريــن)؛  المبيعــات  ترويــج 
ــق  ف التدف ــ�ي ــكرتارية؛ تحس ــات الس ــال؛ خدم ــل االأعم ــة لنق داري االإ
ــات  ي قواعــد بيان

ــم المعلومــات �ف ــة؛ تنظي وني لكرت عــى المواقــع االإ
ــر؛ المحاســبة؛ تدقيــق االأعمــال؛ تأجــري منصــات البيــع؛  الكومبيوت
بحــث الكفــاالت؛ تاجــري آالت البيــع؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 
ات الصيدالنيــة والبيطريــة والصحيــة والمســتلزمات  للمســتحرف
الصيدالنيــة  ات  للمســتحرف بالجملــة  البيــع  خدمــات  الطبيــة؛ 
والبيطريــة والصحيــة والمســتلزمات الطبيــة؛ خدمــات متاجــر البيــع 
ــرض  ــت لع ن نرت ــرب االإ ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــة وخدم بالتجزئ
المجوهــرات، أدوات التجميــل، الحقائــب، لبــاس القــدم، أغطيــة 
الــرأس، المالبــس، القرطاســية، اكسســوارات الموضــة، النظــارات، 
ــة،  لي ف ــاث، االأدوات المرف ــة، االث وني لكرت ــزة االإ ــعر، االأجه ــىي الش ح

ــدران  ــة الج ــات، أغطي ــة االرضي ــات، أغطي ــراش، البياض الف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :27/01/2022  التاريخ :27/01/2022

Trademark No.:42172 العالمة التجارية رقم :  42172

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Rand Sabri Moh’d Ahmad Al Disi  ي محمد احمد الديسي بإسم :  رند صرب

Applicant Address :Jordan, Amman, Dahyet Al 
Yasmin 

ف   العنوان :  االردن، عمان، ضاحية الياسم�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  رام ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; sugar, 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; Chocolate 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاغو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل االأســود؛ الخمــري

ــوكوالتة  ــج؛ الش ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل والصلص الخ

  

 

Date :27/01/2022  التاريخ :27/01/2022

Trademark No.:42174 العالمة التجارية رقم :  42174

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Orkla Foods ?esko a Slovensko 
a.s. 

بإسم :  اوركال فودز سيسكو ايه سلوفينسكو ايه.اس. 

Applicant Address: M?lnick? 133, 277 32 By?ice, 
Czech Republic 

، جمهورية التشيك   العنوان :  ميلنيكا 133، 277 32 بيشيسي
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  رام ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Abu-Ghazaleh Intellectual Property 

Goods/Services:
Dietetic products, for medical purposes, food for babies, 
toddlers and sick men, namely baby infant nourishment, 
food preparations and complementaries of all 
kinds, as fortifying foodstuffs, vitamin preparations, 
consumables for reduction diet complementation or 
preparations for weight reduction, all with curative 
effects, preparations with healing effects containing 
biochemical catalysts, especially for physically active 
people, convalescents and ill people, all above-
mentioned intended for medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجــات حميــة الغــراض طبيــة، اغذيــة للرضــع واالطفــال والرجــال 
الغذائيــة  ات  المحــرف الرضــع،  تغذيــة  باالخــص   ، المــر�ف
ات  مســتحرف معــززة،  غذائيــة  كمــواد  بأنواعهــا  والمكمــالت 
ات  ي أو مســتحرف

الفيتامينــات، مســتهلكات لتكملــة النظــام الغــذا�أ
ات ذات  ــتحرف ــة، المس ات عالجي ــري ــا تأث ــا له ــوزن وكله ــاص ال إنق
ــة خاصــة  ــة عــى محفــزات بيوكيميائي ــة المحتوي ات العالجي ــري التأث
ف بدنًيــا والمــر�ف والمتماثلــون بالشــفاء، كل مــا  لالأشــخاص النشــط�ي

ــة  ــراض الطبي ــص لالأغ ــاله مخص ــر أع ذك

  

 

Date :01/02/2022  التاريخ :01/02/2022

Trademark No.:42185 العالمة التجارية رقم :  42185

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: soly plast company  كة بوىلي بالست للمواد االستهالكية بإسم :  �ش

Applicant Address :hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:  
adv basel abu salimeh 
hebron    

عنوان التبليغ  :  المحامي باسل ابو سليمة 
 الخليل 

Goods/Services:
tomato puree, milk products, tahini, sunflower oils, 
olives preserved, olive oil of food, edible oil, corn oil, 
whey 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معجــون بنــدورة, منتجــات الحليــب, طحينيــة, زيــت عبــاد الشــمس, 
زيــت سمســم, زيــت محفــوظ, زيــت زيتــون للطعــام, زيــوت صالحة 

ف مخيــض  لــالكل, زيــت ذرة, لــ�ب
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :03/02/2022  التاريخ :03/02/2022

Trademark No.:42202 العالمة التجارية رقم :  42202

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Teach For All, Inc  بإسم :  تيتش فور اول، إنك

Applicant Address :25 Broadway,  New York, New 
York 10004, United States of America 

العنوان :  25 برودواي، نيويورك، نيويورك 10004، الواليات 
 المتحدة االأمريكية  

                   

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Educational services; providing of training; arranging 
of meetings, conferences and seminars; publishing 
services; publication via the Internet of training and 
educational materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيــم  التدريــب؛  توفــري  خدمــات  التعليميــة؛  الخدمــات 
؛  ــرش ــات الن ــية؛ خدم ــات الدراس ــرات والحلق ــات، المؤتم االجتماع
التدريبيــة والتعليميــة  نــت للمــواد  نرت النــرش عــرب االإ خدمــات 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :07/02/2022  التاريخ :07/02/2022

Trademark No.:42215 العالمة التجارية رقم :  42215

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Cosmopoly General Trading 
Company

كة كوزموبوىلي للتجارة العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah / Al-Bireh / Omar 
Al-Mukhtar Street   

ة / شارع عمر المختار جوال  العنوان :  رام الله/ البري
    0595727721

Applicant for Correspondence:  
Cosmopoly General Trading Company
Ramallah / Al-Bireh / Omar Al-Mukhtar Street   

كة كوزموبوىلي للتجارة العامة  عنوان التبليغ  :  �ش
ة / شارع عمر المختار جوال 0595727721  رام الله/ البري
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Bleaching preparations, and other substances for 
laundry use; cleanins, polishing, scouring and abrasive 
preparations; soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, 
hair lotions; dentifrices: After-shave lotion, Air (canned 
pressurized-) for cleaning and dusting purposes, Air 
fragrancing prepararations,Aloe vera preparations for 
cosmetics purposes, Baths (Cosmetic preparations for-
),Beard dyes,Beauty masks,Cakes of toilet soap,Canned 
pressurized air for cleaning and dusting purposes, 
Cleaning preparations,Cleaning milk for toilet 
purposes,Colour-removing preparations,Cosmetic 
kits,Cosmetics,Cotton sticks for cosmetics 
purposes,Cotton wool for cosmetics purposes,Creams 
(Cosmetic-), Depilatories, Dry shampoo,Dry-cleaning 
preparations,Liquids for floors (Non-slipping-), Lotions 
for cosmetic purposes, Lotions (tissues impregnated 
with cosmetic-), Mak-up, Mak-up powder,Mak-up 
preparations,Mak-up removing preparations, Mascara, 
Masks (Beauty-), Milk (cleansing-)for toilet purposes, 
Pencils (Cosmetic-), Eyebrow cosmatics, 
Pencils (Eyebrow-),Fabric softeners for laundry 
use,Perfumery,Perfumes,Hair colorants,Hair 
dyes,Hair lotions, Hair spray,Haydrogen peroxide for 
cosmetic purposes,Jelly (Petroleum--) for cosmetic 
purposes,Polish for furniture and flooring, Pomades 
for cosmetic purposes,Lequer-removing preparations, 
Laundry bleach,Laundry preparations,Powder (Mak-
up-), Preservatives for leather [polishes], Shaving 
preparations, Shavinf soap, Skin care (Cosmetic 
preparations for-),Skin whitening creams,Slimming 
purposes (Cosmetic preparations for-),Soap 
(Disinfectant-),Sunscreen preparations,Unblocking 
drain pipes (Preparations for-),Softeners (Fabric-) 
{for laundry use},Stain removers,Swabs [toiletries], 
Toiletries.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

�ف تســتعمل  اخــرى  ومــواد  االقمشــة  تبييــض  ات  مســتحرف
وجــىي  وصقــل  تنظيــف  ات  مســتحرف المالبــس،  وكي  غســل 
ــل،  ات تجمي ــتحرف ــة، مس ــوت عطري ــور وزي ــط،صابون، عط وكش
لوشــن)   ( أسنان:غســول  منظفــات  للشــعر،  )لوشــن)  غســول 
ي علــب الأغــراض التنظيــف 

لمــا بعــد الحالقة،هــواء مضغــوط �ف
ــار  ات صب ات تعطــري الجــو، مســتحرف وتنفيــض الغبار،مســتحرف
ــتحمام،  س ــة لالإ ات تجميلي ــتحرف ــراض التجميل،مس ا الغ ــري االلوف
ــواء  ــون الزينة،ه ــن صاب ــع م ــة، قط ــة تجميلي ــاغ اللحى،اقنع أصب
ات  ي علــب الأغــراض التنظيــف وتنفيــض الغبار،مســتحرف

مضغــوط �ف
إزالــة  ات  الزينة،مســتحرف الأغــراض  منظــف  تنظيف،حليــب 
ات تجميل،أعــواد قطــن الأغراض  االألوان،أطقــم تجميــل، مســتحرف
تجميليــة، التجميل،كريمــات  الأغــراض  ي 

قطــىف  التجميل،غــزل 
ات  الجاف،مســتحرف الشــامبو  ات  مســتحرف الشــعر،  مزيــالت 
نــزالق  لالإ مانعــة  الجاف،ســوائل  التنظيــف 
التجميل،مناديــل  الأغــراض  لوشــن)   ( لالأرضيات،غســوالت 
تجميلية،مكيــاج، لوشــن)   ( بغســوالت  بــة  مرش  ورقيــة 
إزالــة  ات  مكياج،مســتحرف ات  مكياج،مســتحرف مســاحيق 
الأغــراض  منظــف  تجميلية،حليــب  المكياج،مســكرة،أقنعة 
الحواجب،أقــالم  تجميــل  ات  تجميلية،مســتحرف الزينة،أقــالم 
الغســيل  ي 

�ف تســتخدم  لالقمشــة  حواجب،ملينــات 
الشعر،غســوالت  الشــعر،اصباغ  ،عطور،عطور،ملونــات  والكي
ف  وكســيد الهيدروجــ�ي اي) للشعر،بري )لوشــن) للشــعر،رذاذ )ســرب
لالأثــاث  التجميل،ملمــع  الأغــراض  ف  التجميل،فازلــ�ي الأغــراض 
إزالــة  ات  التجميل،مســتحرف الأغــراض  واالأرضيات،مراهــم 
للغســيل  ات  ،مســتحرف والكي للغســيل  الالكيه،قــارص 
 ( المدبــوغ  للجلــد  حافظــة  مكياج،كــواد  ،مســاحيق  والكي
ات  حالقة،مســتحرف حالقة،صابــون  ات  ملمعات)،مســتحرف
ات  ة،مســتحرف ة،كريمــات تبييــض البرش تجميــل للعنايــة بالبرش
ات  مطهر،مســتحرف التنحيف،صابــون  الأغــراض  تجميــل 
أنابيــب  انســداد  لمنــع  ات  الشمس،مســتحرف مــن  الوقايــة 
للغســيل)، )تســتخدم  لالأقمشــة   التريف،منعمــات 

مزيالت البقع،أعود قطن )مواد تواليت)،مواد تواليت.

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42256 العالمة التجارية رقم :  42256

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Name: ROBERLO, S.A.  .لو، اس.ايه بإسم :  روبري

Applicant Address :CRTRA. NACIONAL II, KM. 706.5. 
17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA. GIRONA. SPAIN 

ي ار ايه. ناسيونال II، كيه ام. 706.5. 17457 
العنوان :  سي ار �ت

ونا. اسبانيا   ريوديلوتس دي ال سيلفا. جري

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  رام ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Chemicals used in industry; Unprocessed artificial and 
synthetic resins; Soldering chemicals; Adhesives for the 
building industry; Sealant mastics for use in industry; 
Mineral fillers for use in industry; Catalysts; Solvents 
for lacquers; Solvents for paints; Solvents for varnishes; 
Solvents for use in manufacturing processes; Polymer 
coatings [other than paints]; Industrial adhesive 
agents; Adhesive fillers; Synthetic resins for use in 
adhesives; Substances for removing adhesives; Gas 
propellents for aerosols; Light protectors in the form 
of antioxidants; Water-resistant protective surface 
coatings (chemicals, other than paints); Protective 
coatings for waterproofing surfaces of buildings [other 
than paints or oils]; Chemical compositions for use in 
the manufacture of pigments; Chemical preparations 
for the manufacture of paints; Polyurethanes; 
Chemicals for use in the manufacture of polyurethanes; 
Polyurethane resins; Chemical additives for paint; 
Chemical preparations for the manufacture of paints; 
Mastic for chassis of automobiles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــري  ــة غ ــات اصطناعي ــة؛ راتنج ي الصناع

ــتخدمة �ف ــات المس الكيماوي
ي مجــال البنــاء؛ صمــغ 

معالجــة؛ كيماويــات لحــام؛ مــواد الصقــة �ف
ي الصناعــة؛ الحشــوات المعدنيــة 

مانــع للتــرب لالســتخدام �ف
ي 

ي الصناعــة؛ الحشــوات المعدنيــة لالســتخدام �ف
لالســتخدام �ف

الصناعــة؛ حفــازات؛ مذيبــات اللــك؛ مذيبــات الدهانــات؛ مذيبــات 
ــالءات  ــع؛ ط ــات التصني ي عملي

ــتخدام �ف ــات لالس ــش؛ مذيب الورني
البوليمــر ]غــري الدهانــات[؛ عوامــل الصقــة صناعيــة؛ حشــوات 
مــواد  اللصــق؛  ي 

�ف لالســتخدام  اصطناعيــة  راتنجــات  الصقــة؛ 
الزالــة الالصــق؛ دافعــات غازيــة للــرذاذ؛ واقيــات الضــوء عــى 
شــكل مضــادات أكســدة؛ طــالءات االأســطح الواقيــة المقاومــة 
للمــاء )المــواد الكيميائيــة، بخــالف الدهانــات)؛ الطــالءات الواقيــة 
ــوت[؛  ــات والزي ــالف الدهان ــاء ]بخ ــة للم ي المقاوم

ــا�ف ــطح المب الأس
ات  ي صناعــة االأصبــاغ؛ المســتحرف

تركيبــات كيميائيــة الســتخدامها �ف
كيماويــات  ؛  ف يوريثــ�ي البــوىلي  الدهانــات؛  لصناعــة  الكيميائيــة 
ــان؛  ــوىلي يوريث ــات الب ــان؛ راتنج ــوىلي يوريث ــة الب ي صناع

ــتخدم �ف تس
ات الكيميائيــة لصناعــة  مضافــات كيماويــة للطــالء؛ المســتحرف

ــيارات  ــاكل الس ــكاوي لهي ــغ مصط ــات؛ صم الدهان

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42257 العالمة التجارية رقم :  42257

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: ROBERLO, S.A.  .لو، اس.ايه بإسم :  روبري
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address :CRTRA. NACIONAL II, KM. 
706.5. 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA. GIRONA. 
SPAIN 

ي ار ايه. ناسيونال II، كيه ام. 706.5. 17457 
العنوان :  سي ار �ت

ونا. اسبانيا   ريوديلوتس دي ال سيلفا. جري

Applicant for Correspondence:  
فهة, , شارع الرف ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب

 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة  رام الله, ص ب 3800 البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Synthetic plastics material pigment concentrates; 
Paints and washes; Varnish; Lacquers; Dyestuffs; 
Synthetic resin colors; Thickeners for colours; 
Colorants; Mordants; Raw natural resins; Thinners and 
thickeners, Fixatives and siccatives for paints, Varnishes 
and lacquers; Pigments; Pigments for use in paints; 
Printing pigments; Pigments in liquid form; Pigments 
in powder form; Organic pigments for the production 
of colouring matters; Pigments for use in paints; 
Pigments for protective coatings; Preparations based 
on pigments, dyes, colorants and inks; Polyurethane 
coatings [paints]; Additives for paints; Colorants for 
use in formulating paints; Colouring matter for use 
in paints; Mixed paints; Coating compositions in the 
nature of paint; Preservatives against rust and against 
the deterioration of wood; Anti-rust oils; Metals in foil 
and powder form for painters and decorators; Primers; 
Resin primers; Synthetic resin primers [paints]; Sealant 
primers; Primers for preparing surfaces to be painted; 
Coatings for use as primers; Anti-graffiti coatings 
[paints]; Paint sealers; Sealing liquids [preservatives] 
for wood; Lacquering sprays; Protective coatings in 
spray form for application to metals and concretes; 
Solvents for thinning paints; Thinners for colours; 
Anti-corrosive preparations; Corrosion inhibitors in 
the nature of a coating; Anti-corrosive preparations for 
vehicles; Anti-corrosive stainers for use in mixing paints 
for colour selection; Spray coatings [anti-corrosives]; 
Clear protective coatings for vehicles; Protective 
surface coatings for wood; Agglutinants for paints and 
for putty; Drying agents for paints and putties 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانــات  االصطناعيــة؛  البالســتيكية  المــواد  صبــغ  مركــزات 
ــج  ــوان الراتن ــاغ؛ أل ــك؛ اصب ــالءات الل ــش؛ ط ــوالت؛ الورني والغس
الصناعــي؛ مكثفــات لالألــوان؛ مــواد التلويــن؛ مــواد تثبيــت االلــوان؛ 
راتنــج طبيعــي خــام؛ المخففــات والمكثفــات والمثبتــات والمــواد 
المجففــة للدهانــات والورنيــش وطــالءات اللــك؛ صبغــات؛ اصبــاغ 
ــكل  ــى ش ــاغ ع ــة؛ اصب ــاغ الطباع ــات؛ أصب ي الدهان

ــتخدام �ف لالس
ســائل؛ اصبــاغ عــى شــكل مســحوق؛ اصبــاغ عضويــة لالســتخدام 
ي الدهانــات؛ اصباغ 

ي انتــاج المــواد الملونــة؛ اصبــاغ لالســتخدام �ف
�ف

ي اساســها االصبــاغ واالصباغ 
ات الــىت للطــالءات الواقيــة؛ المســتحرف

ف ]دهانــات[؛ إضافات  والملونــات واالأحبــار؛ طــالءات البــوىلي يوريثــ�ي
ي تشــكيل الدهانــات؛ مــادة 

ي تســتخدم �ف
الدهانــات؛ الملونــات الــىت

ي الدهانــات؛ دهانــات مختلطــة؛ تراكيــب 
تلويــن الســتخدامها �ف

ي طبيعــة دهــان؛ مــواد حافظــة ضــد الصــدأ وضــد 
الطــالء �ف

ــق  ي شــكل رقائ
ــوت مقاومــة للصــدأ؛ معــادن �ف تلــف االأخشــاب؛ زي

ــات  ــان؛ اساس ــات الده ؛ اساس ف ــ�ي ف والمصمم ــام�ي ــحوق للرس ومس
ــات  ــات[؛ اساس ــة ]دهان ــات الصناعي ــات الراتنج ــات؛ اساس الراتنج
دهــان مانعــة للتــرب؛ اســاس دهــان لتحضــري االأســطح المــراد 
طالئهــا؛ طــالءات لالســتخدام كأســاس دهــان؛ الطــالءات المضــادة 
للكتابــة عــى الجــدران ]دهانــات[؛ الصــق دهــان؛ ســوائل اللصــق 
]مــواد حافظــة[ للخشــب؛ بخاخــات التلميــع؛ طــالءات واقيــة 
ــات  عــى شــكل رذاذ لالســتخدام عــى المعــادن والخرســانة؛ مذيب
ات مضــادة  لتخفيــف الدهانــات؛ مخففــات االلــوان؛ مســتحرف
ات المضــادة  ي طبيعــة طــالء؛ المســتحرف

للتــآكل؛ مثبطــات التــآكل �ف
ي خلــط 

للتــآكل للســيارات؛ صبغــات مقاومــة للتــآكل الســتخدامها �ف
الدهانــات الختيــار اللــون؛ طــالء بالــرش ]مضــاد للتــآكل[؛ طــالءات 
الخشــب؛  للمركبــات؛ طــالءات واقيــة الأســطح  واقيــة شــفافة 
ــات  ــات وللمعجــون؛ عوامــل تجفيــف للدهان مــواد الصقــة للدهان

ف  ــ�ي والمعاج
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42269 العالمة التجارية رقم :  42269

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: EURONATIONAL S.r.l.  .بإسم :  يوروناشونال اس.ار.ال

Applicant Address :Via Antonelli, 17 - 28100 
Novara, Italy 

العنوان :  فيا انتونيال، 17 - 28100 نوفارا، ايطاليا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
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 humans 
and animals; plasters, materials for dressings; 
material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ات صحي ــتحرف ــة؛ مس ــة وبيطري ــة وطبي ات صيدالني ــتحرف مس
ي أو  لغايــات طبيــة، مــواد وأغذيــة حميــة معــدة لالســتعمال الطــىب
ــة  ــة الغذائي ــالت للحمي ــال، مكم ــع واالأطف ــة للرض ــري وأغذي البيط
نســان والحيــوان؛ لصقــات ومــواد ضمــاد، مــواد حشــو االأســنان  لالإ
ات  ــادة الحــرش ات الب وشــمع طــب االأســنان، مطهــرات، مســتحرف

ــدات أعشــاب  ــات ومبي ــدات فطري ــات الضــارة، مبي والحيوان

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42270 العالمة التجارية رقم :  42270

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: AMNOL CHIMICA BIOLOGICA 
S.r.l. 

بإسم :  امنول كيميكا بيولوجيكا اس.ار.ال. 

Applicant Address :Corso della Vittoria n. 14 – 
28100 Novara, Italy 

العنوان :  كورسو ديال فيتوريا ان. 14 - 28100 نوفارا، ايطاليا  

31  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Pomades for medical purposes; lotions for 
pharmaceutical purposes; medicinal oils; ointments 
for pharmaceutical purposes; massage gels for medical 
purposes; balms for medical purposes; pharmaceuticals; 
pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for skin care; dressings, medical; 
medicines for human purposes; bath preparations for 
medical purposes; biological preparations for medical 
purposes; dietetic substances adapted for medical use; 
cooling sprays for medical purposes; dietetic foods 
adapted for medical purposes; adjuvants for medical 
purposes; liniments; phytotherapy preparations for 
medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لغايــات  )لوشــن)  غســوالت  طبيــة؛  لغايــات  عطريــة  مراهــم 
صيدالنيــة؛ زيــوت دوائيــة؛ مراهــم لغايــات صيدالنيــة؛ جــل 
االدويــة؛  طبيــة؛  لغايــات  بلســم  طبيــة؛  لغايــات  للتدليــك 
ات الصيدالنيــة للعنايــة  ات الصيدالنيــة؛ مســتحرف المســتحرف
ات  يــة؛ مســتحرف ة؛ ضمــادات طبيــة؛ ادويــة لالغــراض البرش بالبــرش
ــة؛  ــات طبي ــة لغاي ات حيوي ــتحرف ــة؛ مس ــات طبي ــتحمام لغاي اس
؛ بخاخــات منشــطة لغايــات  ي مــواد حميــة معــدة لالســتخدام الطــىب
طبيــة؛ اغذيــة حميــة معــدة لغايــات طبيــة؛ مــواد مســاعدة لغايــات 
ــات  ــات لغاي ــالج بالنبات ات الع ــتحرف ــكنة؛ مس ــم مس ــة؛ مراه طبي

ــة  طبي

  

 

Date :14/02/2022  التاريخ :14/02/2022

Trademark No.:42272 العالمة التجارية رقم :  42272

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: AMNOL CHIMICA BIOLOGICA 
S.r.l. 

بإسم :  امنول كيميكا بيولوجيكا اس.ار.ال. 

Applicant Address :Corso della Vittoria n. 14 – 
28100 Novara, Italy 

العنوان :  كورسو ديال فيتوريا ان. 14 - 28100 نوفارا، ايطاليا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Pharmaceutical products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المنتجات الصيدالنية 

  

33  



26

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :17/02/2022  التاريخ :17/02/2022

Trademark No.:42279 العالمة التجارية رقم :  42279

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: AQUASTRONG (SHANGHAI) 
INTERNATIONAL TRADING CO., LTD. 

ناشينال ترادينغ كو.، لميتد.  ونغ )شانغهاي) انرت بإسم :  اكواسرت

Applicant Address :ROOM 133, BUILDING 5 
(SOUTH), NO. 3131 JINSHAJIANG ROAD, ZHENXIN 
STREET, JIADING DISTRICT, SHANGHAI CITY, 
CHINA 

فهاجيانغ  العنوان :  روم 133، بيلدينغ 5 )ساوث)، رقم 3131 جيرف
ف   ، الص�ي ي

كت، شانغهاي سيىت يت، جيادينغ دسرت ف سرت رود، زهنكس�ي

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pumps [machines]; Alternators; Pumps [parts of 
machines, engines or motors]; Motors, electric, other 
than for land vehicles; Fuel dispensing pumps for service 
stations; Vacuum pumps [machines]; Agricultural 
machines; Compressed air pumps; Reapers; Washing 
apparatus; Water pumps. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
او  االت  مــن  )اجــزاء  مضخــات  مولــدات،  )االت)،  المضخــات 
تلــك  غــري  الكهربائيــة  الموطــورات  موطــورات)،  او  محــركات 
ــة، مضخــات رصف الوقــود لمحطــات  ي ــات الرب المســتعملة للمركب
ــات  ــة، مضخ ــغ )االت)، االالت الزراعي ــات التفري ــة، مضخ الخدم
ــات  ــيل، مضخ ــزة الغس ــاد، اجه ــوط، االت الحص ــواء المضغ اله

ــاه.  المي
  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42310 العالمة التجارية رقم :  42310

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Gizeh Raucherbedarf GmbH  ي اتش بيدارف جي ام �ب ه راوترش ف بإسم :  جري

Applicant Address :Bunsenstra?e 12, 51647 
Gummersbach, Germany 

اس 12، 51647 غامرزباخ، المانيا   العنوان :  بانزنشرت

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

34  

35  



27

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Articles for use with tobacco; Matches; Tobacco and 
tobacco products (including substitutes); Personal 
vaporisers and electronic cigarettes, and flavourings 
and solutions therefor; Pipe stands [smokers requisites]; 
Pipe racks for tobacco pipes; Pipe stems; Pipe cleaners 
for tobacco pipes; Pipe knives; Pipe filters; Mouthpieces 
for cigarette holders; Mouthpieces for cigarettes; 
Mouth pieces for pipes; Mentholated pipes; Hand 
held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
Holders for electronic cigarettes; Electronic cigarette 
cases; Devices for heating tobacco substitutes for the 
purpose of inhalation; Devices for heating tobacco for 
the purpose of inhalation; Electronic smoking pipes; 
Bags for pipes; Tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; Absorbent paper for tobacco pipes; 
Lighters for smokers; Tobacco containers and humidors; 
Ashtrays; Cigarette holders; Ready-made cigarette 
tubes with filters; Books of cigarette papers; Cigarette 
paper; Cigarette tips; Cigarette tubes; Cigarette filters; 
Cigarette cutters; Pocket machines for rolling cigarettes; 
Tobacco pipe scrapers; Tobacco pipes, not of precious 
metal; Tobacco pipes of precious metal; Tobacco pipes; 
Tobacco filters; Tobacco products for the purpose of 
being heated; Tobacco pouches; Spittoons for tobacco 
users; Electronic cigarette boxes; Absorbent paper 
for tobacco; Electronic cigarette cleaners; Smokers’ 
articles, not of precious metal; Smokers’ articles of 
precious metal; Pipe stoppers [smokers requisites]; 
Pipe tampers; Cigarette holders of precious metal; Cigar 
filters; Cigar holders; Cigar holders of precious metal; 
Paraffin matches; Sulfur matches; Safety matches; 
Match holders of precious metal; Match holders 
not of precious metal; Matchboxes; Match boxes of 
precious metal; Match boxes not of precious metal; 
Match holders; Yellow phosphorus matches; White 
phosphorus matches; Flavourings for tobacco; Loose, 
rolling and pipe tobacco; Cigarettes, cigars, cigarillos 
and other ready-for-use smoking articles; Flavored 
tobacco; Chewing tobacco; Herbs for smoking; Herbal 
molasses [tobacco substitutes]; Menthol pipe tobacco; 
Mentholated tobacco; Raw tobacco; Pipes for smoking 
mentholated tobacco substitutes; Pipe tobacco; 
Smokeless tobacco; Smoking tobacco; Snuff; Roll-
your-own tobacco; Tobacco; Tobacco substitutes; Leaf 
tobacco; Tobacco substitutes not for medical purposes; 
Tobacco products; Cigarette tobacco; Flavourings, 
other than essential oils, for use in electronic cigarettes; 
Electronic cigarette cartomizers; Electronic cigarettes; 
Electronic cigars; Inhalers for use as an alternative to 
tobacco cigarettes; Liquid solutions for use in electronic 
cigarettes; Electronic cigarette liquid [e-liquid] 
comprised of propylene glycol; Electronic cigarette

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــت، التبــغ ومنتجــات التبــغ  مــواد مســتعملة مــع التبــغ، الكرب
ــة  وني ــجائر االلكرت ــخصية والس ــرات الش ــل)، المبخ ــمل البدائ )وتش
 ،( ف والنكهــات ومحاليلهــا، منصــات االنابيــب )لــوازم المدخنــ�ي
التبــغ، ســيقان االنابيــب، منظفــات  رفــوف االنابيــب النابيــب 
 ، ف ، مصفيــات الغاليــ�ي ف ف الغاليــ�ي ف التبــغ، ســكاك�ي ف لغاليــ�ي الغاليــ�ي
 ، ف ابــواق لحامــالت الســجائر، ابــواق الســجائر، ابــواق الغاليــ�ي
ي االنابيــب 

ف النعنــاع، االت تحمــل باليــد لحقــن التبــغ �ف غاليــ�ي
الســجائر  علــب  ونيــة،  االلكرت الســجائر  حامــالت  الورقيــة، 
ف بدائــل التبــغ بغــرض االستنشــاق،  ونيــة، ادوات تســخ�ي االلكرت
ف  التدخــ�ي ف  غاليــ�ي االستنشــاق،  بغــرض  التبــغ  ف  تســخ�ي ادوات 
، مصاصــات وفالتــر مــن العنــرب  ف ، حقائــب للغاليــ�ي ي

و�ف االلكــرت
ف التبــغ،  االصفــر للســيغار وحامــالت الســجائر، ورق مــاص لغاليــ�ي
المنافــض،  والمرطبــات،  التبــغ  حاويــات   ، ف للمدخنــ�ي والعــات 
حامــالت الســجائر، انابيــب الســجائر الجاهــزة مــع مرشــحات، 
ــجائر،  ــات الس ــجائر، مصاص ــجائر ، ورق الس ــف الس ــب ورق ل عل
الســجائر،  قاطعــات  الســجائر،  مرشــحات  الســجائر،  انابيــب 
معــدات الجيــب للــف الســجائر، كاشــطات انابيــب التبــغ، انابيــت 
التبــغ ليســت مــن المعــادن الثمينــة، انابيــب التبــغ مــن المعــادن 
الثمينــة، انابيــب التبــغ، مرشــحات التبــغ، منتجــات التبــغ لغــرض 
، اكيــاس التبــغ، منضــدة لمســتخدمي التبــغ، علــب  ف التســخ�ي
الســجائر  للتبــغ، منظفــات  مــاص  ونيــه، ورق  االلكرت الســجائر 
ف ليســت مــن المعــادن الثمينــة،  ونيــه، لــوازم المدخنــ�ي االلكرت
ف  ف مــن المعــادن الثمينــة، ســدادات الغاليــ�ي لــوازم المدخنــ�ي
ــن  ــجائر م ــالت الس ، حام ف ــ�ي ــات الغالي )، نكاش ف ــ�ي ــوازم المدخن )ل
الســجائر،  حامــالت  الســجائر،  مصفيــات  الثمينــة،  المعــادن 
يــت البارافــان،  حامــالت الســجائر مــن المعــادن الثمينــة، كرب
يــت مــن المعــادن الثمينــة،  يــت آمــن، حامــالت الكرب يــت، كرب الكرب
يــت،  يــت ليســت مــن المعــادن الثمينــة، علــب الكرب حامــالت الكرب
يــت ليســت  يــت مــن المعــادن الثمينــة، علــب الكرب علــب الكرب
يــت بالفســفور  يــت، كرب مــن المعــادن الثمينــة، حامــالت الكرب
ــغ النفــل  ــغ، تب ــت بالفســفور االبيــض، نكهــات للتب ي االصفــر، كرب
ة  الصغــري والســجائر  والســيغار  الســجائر  والغليــون،  واللــف 
ــغ المنكــه،  ف االخــرى الجاهــزة لالســتعمال، التب ــ�ي ــوازم المدخن ول
ي )بدائــل الدخــان)،  ، دبــس عشــىب ف تبــغ المضــغ، اعشــاب للتدخــ�ي
ف  تبــغ المنثــول، تبــغ النعنــاع، التبــغ غــري المصنــع، انابيــب لتدخــ�ي
ــدون دخــان،  ــغ ب ، تب ف ــ�ي ــغ الغالي ــاع، تب ــغ بنكهــة النعن ــل التب بدائ
، التبــغ، بدائــل التبــغ،  ي

تبــغ الدخــان، الزعــوط، تبــغ اللــف الــذا�ت
ــغ،  ــة، منتجــات التب ــغ ليــس الغــراض طبي ــل التب ــغ، بدائ ورق التب
ي 

ــتعملة �ف ــة المس ــوت العطري ــري الزي ــات غ ــجائر، النكه ــغ الس تب
ونيــة، الســجائر  ونيــة، عبــوات الســجائر االلكرت الســجائر االلكرت
، المنشــقات المســتخدمة كبديــل  ي

و�ف ونيــة، الســيغار االلكــرت االلكرت
ونيــة،  ي الســجائر االلكرت

لســجائر التبــغ، محاليــل ســائلة تســتعمل �ف
ف  ) يحتــوي عــى بروبيلــ�ي ي

و�ف ي )ســائل الكــرت
و�ف ســائل الســجائر االلكــرت

) يحتوي عى  ي
و�ف ونيــة )ســائل الكــرت غليكــول، ســائل الســجائر االلكرت

ونيــة،  ، خراطيــش تعــاد تعبئتهــا للســجائر االلكرت ي
الغلريــن النبــا�ت

ونيــة، قطــران التبــغ المســتخدمة  ف للســجائر االلكرت اطقــم التدخــ�ي
بخاخــات  ، ف المدخنــ�ي بخاخــات  ونيــة،  االلكرت الســجائر  ي 

�ف



28

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

liquid [e-liquid] comprised of vegetable glycerin; Refill 
cartridges for electronic cigarettes; Smoking sets for 
electronic cigarettes; Tobacco tar for use in electronic 
cigarettes; Oral vaporizers for smokers; Electronic 
cigarette atomizers; Smokeless cigarette vaporizer 
pipes. 

ونية، انابيب مبخرة للسجائر بدون دخان. السجائر االلكرت

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42311 العالمة التجارية رقم :  42311

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: ALsahab company for filing ang 
Packaging 

كة السحاب للتعبئة والتغليف  بإسم :  �ش

Applicant Address :Zarqa - Jordan   العنوان :  الزرقاء- االأردن

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Cosmetic preparations not for medical ,essential oils , 
Toilerries preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تواليت؛ زيوت عطرية  ات تجميل غري طبية ومستحرف مستحرف

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42312 العالمة التجارية رقم :  42312

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Gizeh Raucherbedarf GmbH  ي اتش بيدارف جي ام �ب ه راوترش ف بإسم :  جري

Applicant Address :Bunsenstra?e 12, 51647 
Gummersbach, Germany 

اس 12، 51647 غامرزباخ، المانيا   العنوان :  بانزنشرت

36  

37  
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Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Articles for use with tobacco; Matches; Tobacco and 
tobacco products (including substitutes); Personal 
vaporisers and electronic cigarettes, and flavourings 
and solutions therefor; Pipe stands [smokers requisites]; 
Pipe racks for tobacco pipes; Pipe stems; Pipe cleaners 
for tobacco pipes; Pipe knives; Pipe filters; Mouthpieces 
for cigarette holders; Mouthpieces for cigarettes; 
Mouth pieces for pipes; Mentholated pipes; Hand 
held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
Holders for electronic cigarettes; Electronic cigarette 
cases; Devices for heating tobacco substitutes for the 
purpose of inhalation; Devices for heating tobacco for 
the purpose of inhalation; Electronic smoking pipes; 
Bags for pipes; Tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; Absorbent paper for tobacco pipes; 
Lighters for smokers; Tobacco containers and humidors; 
Ashtrays; Cigarette holders; Ready-made cigarette 
tubes with filters; Books of cigarette papers; Cigarette 
paper; Cigarette tips; Cigarette tubes; Cigarette filters; 
Cigarette cutters; Pocket machines for rolling cigarettes; 
Tobacco pipe scrapers; Tobacco pipes, not of precious 
metal; Tobacco pipes of precious metal; Tobacco pipes; 
Tobacco filters; Tobacco products for the purpose of 
being heated; Tobacco pouches; Spittoons for tobacco 
users; Electronic cigarette boxes; Absorbent paper 
for tobacco; Electronic cigarette cleaners; Smokers’ 
articles, not of precious metal; Smokers’ articles of 
precious metal; Pipe stoppers [smokers requisites]; 
Pipe tampers; Cigarette holders of precious metal; Cigar 
filters; Cigar holders; Cigar holders of precious metal; 
Paraffin matches; Sulfur matches; Safety matches; 
Match holders of precious metal; Match holders 
not of precious metal; Matchboxes; Match boxes of 
precious metal; Match boxes not of precious metal; 
Match holders; Yellow phosphorus matches; White 
phosphorus matches; Flavourings for tobacco; Loose, 
rolling and pipe tobacco; Cigarettes, cigars, cigarillos 
and other ready-for-use smoking articles; Flavored 
tobacco; Chewing tobacco; Herbs for smoking; Herbal 
molasses [tobacco substitutes]; Menthol pipe tobacco; 
Mentholated tobacco; Raw tobacco; Pipes for smoking 
mentholated tobacco substitutes; Pipe tobacco; 
Smokeless tobacco; Smoking tobacco; Snuff; Roll-
your-own tobacco; Tobacco; Tobacco substitutes; Leaf 
tobacco; Tobacco substitutes not for medical purposes; 
Tobacco products; Cigarette tobacco; Flavourings, 
other than essential oils, for use in electronic cigarettes; 
Electronic cigarette cartomizers; Electronic cigarettes; 
Electronic cigars; Inhalers for use as an alternative to

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــت، التبــغ ومنتجــات التبــغ  مــواد مســتعملة مــع التبــغ، الكرب
ــة  وني ــجائر االلكرت ــخصية والس ــرات الش ــل)، المبخ ــمل البدائ )وتش
 ،( ف والنكهــات ومحاليلهــا، منصــات االنابيــب )لــوازم المدخنــ�ي
التبــغ، ســيقان االنابيــب، منظفــات  رفــوف االنابيــب النابيــب 
 ، ف ، مصفيــات الغاليــ�ي ف ف الغاليــ�ي ف التبــغ، ســكاك�ي ف لغاليــ�ي الغاليــ�ي
 ، ف ابــواق لحامــالت الســجائر، ابــواق الســجائر، ابــواق الغاليــ�ي
ي االنابيــب 

ف النعنــاع، االت تحمــل باليــد لحقــن التبــغ �ف غاليــ�ي
الســجائر  علــب  ونيــة،  االلكرت الســجائر  حامــالت  الورقيــة، 
ف بدائــل التبــغ بغــرض االستنشــاق،  ونيــة، ادوات تســخ�ي االلكرت
ف  التدخــ�ي ف  غاليــ�ي االستنشــاق،  بغــرض  التبــغ  ف  تســخ�ي ادوات 
، مصاصــات وفالتــر مــن العنــرب  ف ، حقائــب للغاليــ�ي ي

و�ف االلكــرت
ف التبــغ،  االصفــر للســيغار وحامــالت الســجائر، ورق مــاص لغاليــ�ي
المنافــض،  والمرطبــات،  التبــغ  حاويــات   ، ف للمدخنــ�ي والعــات 
حامــالت الســجائر، انابيــب الســجائر الجاهــزة مــع مرشــحات، 
ــجائر،  ــات الس ــجائر، مصاص ــجائر ، ورق الس ــف الس ــب ورق ل عل
الســجائر،  قاطعــات  الســجائر،  مرشــحات  الســجائر،  انابيــب 
معــدات الجيــب للــف الســجائر، كاشــطات انابيــب التبــغ، انابيــت 
التبــغ ليســت مــن المعــادن الثمينــة، انابيــب التبــغ مــن المعــادن 
الثمينــة، انابيــب التبــغ، مرشــحات التبــغ، منتجــات التبــغ لغــرض 
، اكيــاس التبــغ، منضــدة لمســتخدمي التبــغ، علــب  ف التســخ�ي
الســجائر  للتبــغ، منظفــات  مــاص  ونيــه، ورق  االلكرت الســجائر 
ف ليســت مــن المعــادن الثمينــة،  ونيــه، لــوازم المدخنــ�ي االلكرت
ف  ف مــن المعــادن الثمينــة، ســدادات الغاليــ�ي لــوازم المدخنــ�ي
ــن  ــجائر م ــالت الس ، حام ف ــ�ي ــات الغالي )، نكاش ف ــ�ي ــوازم المدخن )ل
الســجائر،  حامــالت  الســجائر،  مصفيــات  الثمينــة،  المعــادن 
يــت البارافــان،  حامــالت الســجائر مــن المعــادن الثمينــة، كرب
يــت مــن المعــادن الثمينــة،  يــت آمــن، حامــالت الكرب يــت، كرب الكرب
يــت،  يــت ليســت مــن المعــادن الثمينــة، علــب الكرب حامــالت الكرب
يــت ليســت  يــت مــن المعــادن الثمينــة، علــب الكرب علــب الكرب
يــت بالفســفور  يــت، كرب مــن المعــادن الثمينــة، حامــالت الكرب
ــغ النفــل  ــغ، تب ــت بالفســفور االبيــض، نكهــات للتب ي االصفــر، كرب
ة  الصغــري والســجائر  والســيغار  الســجائر  والغليــون،  واللــف 
ــغ المنكــه،  ف االخــرى الجاهــزة لالســتعمال، التب ــ�ي ــوازم المدخن ول
ي )بدائــل الدخــان)،  ، دبــس عشــىب ف تبــغ المضــغ، اعشــاب للتدخــ�ي
ف  تبــغ المنثــول، تبــغ النعنــاع، التبــغ غــري المصنــع، انابيــب لتدخــ�ي
ــدون دخــان،  ــغ ب ، تب ف ــ�ي ــغ الغالي ــاع، تب ــغ بنكهــة النعن ــل التب بدائ
، التبــغ، بدائــل التبــغ،  ي

تبــغ الدخــان، الزعــوط، تبــغ اللــف الــذا�ت
ــغ،  ــة، منتجــات التب ــغ ليــس الغــراض طبي ــل التب ــغ، بدائ ورق التب
ي 

ــتعملة �ف ــة المس ــوت العطري ــري الزي ــات غ ــجائر، النكه ــغ الس تب
ونيــة، الســجائر  ونيــة، عبــوات الســجائر االلكرت الســجائر االلكرت
، المنشــقات المســتخدمة كبديــل  ي

و�ف ونيــة، الســيغار االلكــرت االلكرت
ونيــة،  ي الســجائر االلكرت

لســجائر التبــغ، محاليــل ســائلة تســتعمل �ف
ف  ) يحتــوي عــى بروبيلــ�ي ي

و�ف ي )ســائل الكــرت
و�ف ســائل الســجائر االلكــرت

) يحتوي عى  ي
و�ف ونيــة )ســائل الكــرت غليكــول، ســائل الســجائر االلكرت
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tobacco cigarettes; Liquid solutions for use in electronic 
cigarettes; Electronic cigarette liquid [e-liquid] 
comprised of propylene glycol; Electronic cigarette 
liquid [e-liquid] comprised of vegetable glycerin; Refill 
cartridges for electronic cigarettes; Smoking sets for 
electronic cigarettes; Tobacco tar for use in electronic 
cigarettes; Oral vaporizers for smokers; Electronic 
cigarette atomizers; Smokeless cigarette vaporizer 
pipes. 

ونيــة،  ، خراطيــش تعــاد تعبئتهــا للســجائر االلكرت ي
الغلريــن النبــا�ت

ونيــة، قطــران التبــغ المســتخدمة  ف للســجائر االلكرت اطقــم التدخــ�ي
، بخاخــات الســجائر  ف ونيــة، بخاخــات المدخنــ�ي ي الســجائر االلكرت

�ف
ونيــة، انابيــب مبخــرة للســجائر بــدون دخــان.  االلكرت

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42313 العالمة التجارية رقم :  42313

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: ALsahab company for filing ang 
Packaging 

كة السحاب للتعبئة والتغليف  بإسم :  �ش

Applicant Address :Zarqa - Jordan   العنوان :  الزرقاء- االأردن

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Cosmetic preparations not for medical ,essential oils , 
Toilerries preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تواليت؛ زيوت عطرية  ات تجميل غري طبية ومستحرف مستحرف

 PROFESSIONAL اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
STYLING بمعزل عن العالمة

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42314 العالمة التجارية رقم :  42314

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

38  

39  
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Applicant Name: Gizeh Raucherbedarf GmbH  ي اتش بيدارف جي ام �ب ه راوترش ف بإسم :  جري

Applicant Address :Bunsenstra?e 12, 51647 
Gummersbach, Germany 

اس 12، 51647 غامرزباخ، المانيا   العنوان :  بانزنشرت

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Articles for use with tobacco; Matches; Tobacco and 
tobacco products (including substitutes); Personal 
vaporisers and electronic cigarettes, and flavourings 
and solutions therefor; Pipe stands [smokers requisites]; 
Pipe racks for tobacco pipes; Pipe stems; Pipe cleaners 
for tobacco pipes; Pipe knives; Pipe filters; Mouthpieces 
for cigarette holders; Mouthpieces for cigarettes; 
Mouth pieces for pipes; Mentholated pipes; Hand 
held machines for injecting tobacco into paper tubes; 
Holders for electronic cigarettes; Electronic cigarette 
cases; Devices for heating tobacco substitutes for the 
purpose of inhalation; Devices for heating tobacco for 
the purpose of inhalation; Electronic smoking pipes; 
Bags for pipes; Tips of yellow amber for cigar and 
cigarette holders; Absorbent paper for tobacco pipes; 
Lighters for smokers; Tobacco containers and humidors; 
Ashtrays; Cigarette holders; Ready-made cigarette 
tubes with filters; Books of cigarette papers; Cigarette 
paper; Cigarette tips; Cigarette tubes; Cigarette filters; 
Cigarette cutters; Pocket machines for rolling cigarettes; 
Tobacco pipe scrapers; Tobacco pipes, not of precious 
metal; Tobacco pipes of precious metal; Tobacco pipes; 
Tobacco filters; Tobacco products for the purpose of 
being heated; Tobacco pouches; Spittoons for tobacco 
users; Electronic cigarette boxes; Absorbent paper 
for tobacco; Electronic cigarette cleaners; Smokers’ 
articles, not of precious metal; Smokers’ articles of 
precious metal; Pipe stoppers [smokers requisites]; 
Pipe tampers; Cigarette holders of precious metal; Cigar 
filters; Cigar holders; Cigar holders of precious metal; 
Paraffin matches; Sulfur matches; Safety matches; 
Match holders of precious metal; Match holders 
not of precious metal; Matchboxes; Match boxes of 
precious metal; Match boxes not of precious metal; 
Match holders; Yellow phosphorus matches; White 
phosphorus matches; Flavourings for tobacco; Loose, 
rolling and pipe tobacco; Cigarettes, cigars, cigarillos 
and other ready-for-use smoking articles; Flavored 
tobacco; Chewing tobacco; Herbs for smoking; Herbal 
molasses [tobacco substitutes]; Menthol pipe tobacco; 
Mentholated tobacco; Raw tobacco; Pipes for smoking 
mentholated tobacco substitutes; Pipe tobacco; 
Smokeless tobacco; Smoking tobacco; Snuff; Roll-your-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــت، التبــغ ومنتجــات التبــغ  مــواد مســتعملة مــع التبــغ، الكرب
ــة  وني ــجائر االلكرت ــخصية والس ــرات الش ــل)، المبخ ــمل البدائ )وتش
 ،( ف والنكهــات ومحاليلهــا، منصــات االنابيــب )لــوازم المدخنــ�ي
التبــغ، ســيقان االنابيــب، منظفــات  رفــوف االنابيــب النابيــب 
 ، ف ، مصفيــات الغاليــ�ي ف ف الغاليــ�ي ف التبــغ، ســكاك�ي ف لغاليــ�ي الغاليــ�ي
 ، ف ابــواق لحامــالت الســجائر، ابــواق الســجائر، ابــواق الغاليــ�ي
ي االنابيــب 

ف النعنــاع، االت تحمــل باليــد لحقــن التبــغ �ف غاليــ�ي
الســجائر  علــب  ونيــة،  االلكرت الســجائر  حامــالت  الورقيــة، 
ف بدائــل التبــغ بغــرض االستنشــاق،  ونيــة، ادوات تســخ�ي االلكرت
ف  التدخــ�ي ف  غاليــ�ي االستنشــاق،  بغــرض  التبــغ  ف  تســخ�ي ادوات 
، مصاصــات وفالتــر مــن العنــرب  ف ، حقائــب للغاليــ�ي ي

و�ف االلكــرت
ف التبــغ،  االصفــر للســيغار وحامــالت الســجائر، ورق مــاص لغاليــ�ي
المنافــض،  والمرطبــات،  التبــغ  حاويــات   ، ف للمدخنــ�ي والعــات 
حامــالت الســجائر، انابيــب الســجائر الجاهــزة مــع مرشــحات، 
ــجائر،  ــات الس ــجائر، مصاص ــجائر ، ورق الس ــف الس ــب ورق ل عل
الســجائر،  قاطعــات  الســجائر،  مرشــحات  الســجائر،  انابيــب 
معــدات الجيــب للــف الســجائر، كاشــطات انابيــب التبــغ، انابيــت 
التبــغ ليســت مــن المعــادن الثمينــة، انابيــب التبــغ مــن المعــادن 
الثمينــة، انابيــب التبــغ، مرشــحات التبــغ، منتجــات التبــغ لغــرض 
، اكيــاس التبــغ، منضــدة لمســتخدمي التبــغ، علــب  ف التســخ�ي
الســجائر  للتبــغ، منظفــات  مــاص  ونيــه، ورق  االلكرت الســجائر 
ف ليســت مــن المعــادن الثمينــة،  ونيــه، لــوازم المدخنــ�ي االلكرت
ف  ف مــن المعــادن الثمينــة، ســدادات الغاليــ�ي لــوازم المدخنــ�ي
ــن  ــجائر م ــالت الس ، حام ف ــ�ي ــات الغالي )، نكاش ف ــ�ي ــوازم المدخن )ل
الســجائر،  حامــالت  الســجائر،  مصفيــات  الثمينــة،  المعــادن 
يــت البارافــان،  حامــالت الســجائر مــن المعــادن الثمينــة، كرب
يــت مــن المعــادن الثمينــة،  يــت آمــن، حامــالت الكرب يــت، كرب الكرب
يــت،  يــت ليســت مــن المعــادن الثمينــة، علــب الكرب حامــالت الكرب
يــت ليســت  يــت مــن المعــادن الثمينــة، علــب الكرب علــب الكرب
يــت بالفســفور  يــت، كرب مــن المعــادن الثمينــة، حامــالت الكرب
ــغ النفــل  ــغ، تب ــت بالفســفور االبيــض، نكهــات للتب ي االصفــر، كرب
ة  الصغــري والســجائر  والســيغار  الســجائر  والغليــون،  واللــف 
ــغ المنكــه،  ف االخــرى الجاهــزة لالســتعمال، التب ــ�ي ــوازم المدخن ول
ي )بدائــل الدخــان)،  ، دبــس عشــىب ف تبــغ المضــغ، اعشــاب للتدخــ�ي
ف  تبــغ المنثــول، تبــغ النعنــاع، التبــغ غــري المصنــع، انابيــب لتدخــ�ي
ــدون دخــان،  ــغ ب ، تب ف ــ�ي ــغ الغالي ــاع، تب ــغ بنكهــة النعن ــل التب بدائ
، التبــغ، بدائــل التبــغ،  ي

تبــغ الدخــان، الزعــوط، تبــغ اللــف الــذا�ت
ــغ،  ــة، منتجــات التب ــغ ليــس الغــراض طبي ــل التب ــغ، بدائ ورق التب

ي
ــتعملة �ف ــة المس ــوت العطري ــري الزي ــات غ ــجائر، النكه ــغ الس تب
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own tobacco; Tobacco; Tobacco substitutes; Leaf 
tobacco; Tobacco substitutes not for medical purposes; 
Tobacco products; Cigarette tobacco; Flavourings, 
other than essential oils, for use in electronic cigarettes; 
Electronic cigarette cartomizers; Electronic cigarettes; 
Electronic cigars; Inhalers for use as an alternative to 
tobacco cigarettes; Liquid solutions for use in electronic 
cigarettes; Electronic cigarette liquid [e-liquid] 
comprised of propylene glycol; Electronic cigarette 
liquid [e-liquid] comprised of vegetable glycerin; Refill 
cartridges for electronic cigarettes; Smoking sets for 
electronic cigarettes; Tobacco tar for use in electronic 
cigarettes; Oral vaporizers for smokers; Electronic 
cigarette atomizers; Smokeless cigarette vaporizer 
pipes. 

ونيــة، الســجائر  ونيــة، عبــوات الســجائر االلكرت الســجائر االلكرت
، المنشــقات المســتخدمة كبديــل  ي

و�ف ونيــة، الســيغار االلكــرت االلكرت
ونيــة،  ي الســجائر االلكرت

لســجائر التبــغ، محاليــل ســائلة تســتعمل �ف
ف  ) يحتــوي عــى بروبيلــ�ي ي

و�ف ي )ســائل الكــرت
و�ف ســائل الســجائر االلكــرت

) يحتوي عى  ي
و�ف ونيــة )ســائل الكــرت غليكــول، ســائل الســجائر االلكرت

ونيــة،  ، خراطيــش تعــاد تعبئتهــا للســجائر االلكرت ي
الغلريــن النبــا�ت

ونيــة، قطــران التبــغ المســتخدمة  ف للســجائر االلكرت اطقــم التدخــ�ي
، بخاخــات الســجائر  ف ونيــة، بخاخــات المدخنــ�ي ي الســجائر االلكرت

�ف
ونيــة، انابيــب مبخــرة للســجائر بــدون دخــان.  االلكرت

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42315 العالمة التجارية رقم :  42315

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: ALsahab company for filing ang 
Packaging 

كة السحاب للتعبئة والتغليف  بإسم :  �ش

Applicant Address :Zarqa - Jordan   العنوان :  الزرقاء- االأردن

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Cosmetic preparations not for medical, essential oils, 
Toiletries preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تواليت؛ زيوت عطرية  ات تجميل غري طبية ومستحرف مستحرف

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42316 العالمة التجارية رقم :  42316

40  

41  
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Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Sunsweet Growers Inc.  بإسم :  صنسويت جرويرز، انك

Applicant Address :901 North Walton Avenue, 
Yuba City, California 95993 U.S.A 

، كاليفورنيا 95993،  ي
العنوان :  901 نورث والتون أفنيو، يوبا سيىت

الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Dried fruits and plums, dried prunes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قوق المجفف  الفواكه المجففة والخوخ، الرب

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42317 العالمة التجارية رقم :  42317

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Sunsweet Growers Inc.  بإسم :  صنسويت جرويرز، انك

Applicant Address :901 North Walton Avenue, 
Yuba City, California 95993 U.S.A 

، كاليفورنيا 95993،  ي
العنوان :  901 نورث والتون أفنيو، يوبا سيىت

الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
fruit juice, Prune juice 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قوق  عصري الفواكه، عصري الرب

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42318 العالمة التجارية رقم :  42318

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف
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Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف  ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة, اجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم او التحك او تنظي
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت بيانــات مغناطيســية, 
هــا  أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغري
ي تعمــل بقطــع 

مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات لالجهــزة الــىت
معالجــة  معــدات  االت حاســبة,  النقــد,  تســجيل  االت  النقــد, 
البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج كمبيوتــر, أجهــزة إطفــاء الحرائق 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42319 العالمة التجارية رقم :  42319

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن هذه 
ي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد 

المــواد غــري المصنفــة �ف
ــة  ــواد الالصق ــية ، الم ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي ــب ، الص الكت
ليــة ، االأدوات الخاصــة  ف ي القرطاســية أو لالأغــراض المرف

المســتعملة �ف
ــة ومســتلزمات  ــن والدهــان ، االآالت الكاتب ف ، فــرش التلوي ــ�ي بالفنان
المكاتــب )عــدا االأثــاث) ، المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا 
االأجهــزة) ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــري المصنفــة ضمــن فئــات 

أخــرى) ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42320 العالمة التجارية رقم :  42320

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
فهة, , شارع الرف ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب

 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة  رام الله, ص ب 3800 البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه, االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب, التدريب, الرت

والثقافية 
  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42321 العالمة التجارية رقم :  42321
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Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف  ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة, اجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم او التحك او تنظي
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت بيانــات مغناطيســية, 
هــا  أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغري
ي تعمــل بقطــع 

مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات لالجهــزة الــىت
معالجــة  معــدات  االت حاســبة,  النقــد,  تســجيل  االت  النقــد, 
البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج كمبيوتــر, أجهــزة إطفــاء الحرائق 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42322 العالمة التجارية رقم :  42322

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  
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Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن هذه 
ي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد 

المــواد غــري المصنفــة �ف
ــة  ــواد الالصق ــية ، الم ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي ــب ، الص الكت
ليــة ، االأدوات الخاصــة  ف ي القرطاســية أو لالأغــراض المرف

المســتعملة �ف
ــة ومســتلزمات  ــن والدهــان ، االآالت الكاتب ف ، فــرش التلوي ــ�ي بالفنان
المكاتــب )عــدا االأثــاث) ، المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا 
االأجهــزة) ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــري المصنفــة ضمــن فئــات 

أخــرى) ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42323 العالمة التجارية رقم :  42323

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه, االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب, التدريب, الرت

والثقافية 
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~
 

Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42324 العالمة التجارية رقم :  42324

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Raghad Organics F.Z.C  كة رغد اورجانيكس - ش.م.ح بإسم :  �ش

Applicant Address :B.C. 1303943. Ajman Free 
Zone Ajman,United Arab Emirates 

ي سي 1303943 منطقة عجمان الحرة. امارة عجمان.  العنوان :  �ب
االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
cosmetics and toiletry preparations; non-medicated 
dentifrices; perfumery, essential oils; polishing, 
scouring and abrasive preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــور  ــت ، العط ات توالي ــتحرف ــة ومس ــري طيب ــل غ ات تجمي ــترف مس
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط،  ، زيــوت عطريــة ، ســتحرف

ــنان  ــات أس منظف
  

 

Date :27/02/2022  التاريخ :27/02/2022

Trademark No.:42325 العالمة التجارية رقم :  42325

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: ALKamal Shampoo & Cleaning 
Materials Industry LLC 

بإسم :  الكمال لصناعة الشامبو والمنظفات ذ.م.م 

Applicant Address: Sharjah Emirate -Industry No 
,3 - Third Industrial Street, Shabra No1 - United 
Arab Emirates . 

العنوان :  امارة الشارقة – صناعة رقم 3-الشارع الثالث الصناعي 
ة رقم 1- االمارات العربية المتحدة   شرب

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 
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Goods/Services:
Cosmetics including hair emollients; hair treatment 
preparations; Hair conditioner; bath soaps in gel form, 
not for medical use; face and body creams for cosmetic 
use; hair spray; hair dyes; hair lighteners; hair lacquers; 
nail polish; cosmetic hair lotions; hair removing creams; 
hair conditioners; hair gels; shampoos; hair oils; cosmetic 
preparations for the hair; cosmetic preparations for 
skin care; cosmetic preparations for body care; non-
medicated soap, talcum powder, for toilet use non-
medicated cosmetics, non-medicated hair lotions, hair 
care preparations, aloe vera preparations for cosmetic 
purposes, bath preparations, not for medical purposes, 
bath salts not for medical purposes, balms, other than 
for medical purposes, makeup, makeup removing 
preparations, lipsticks cases, nail care preparations, oils 
for cosmetics purposes, false eyelashes, false nails, nail 
varnish / nail polish. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ات التجميــل وتشــمل ملينــات الشــعر؛ مســتحرف مســتحرف
لمعالجــة الشــعر؛ مكيــف للشــعر، صابــون االســتحمام عــى شــكل 
ي ليســت لالســتخدامات الطبيــة؛ كريمــات الأغــراض 

هــالم الــىت
تجميليــة للوجــه والجســم؛ بخــاخ تثبيــت الشــعر؛ أصبــاغ للشــعر؛ 
مفتحــات شــعر؛ ملمعــات الشــعر؛ طــالء االأظافــر؛ لوشــن الشــعر 
ــعر؛  ــب الش ات ترطي ــتحرف ــعر؛ مس ــة الش ــم إزال ؛ كري ــىي التجمي
ــل  ات التجمي ــتحرف ــعر؛ مس ــوت الش ــامبو؛ زي ــعر؛ الش ــل للش ج
ات  ة؛ مســتحرف ات تجميــل للعنايــة بالبــرش للشــعر؛ مســتحرف
، مســحوق الطلــق  ي تجميليــة للعنايــة بالجســم؛ صابــون غــري طــىب
ات تجميــل غــري طبيــة، غســول )لوشــن) للشــعر  للزينــة مســتحرف
ــوة  ات االأل ــتحرف ــعر، مس ــة بالش ات العناي ــتحرف ، مس ي ــىب ــري ط غ
ات اســتحمام ليســت  ا )الصبــار) الأغــراض التجميــل، مســتحرف فــري
ــم  ــة، بلس ــات طبي ــت لغاي ــتحمام ليس ــالح اس ــة، أم ــات طبي لغاي
ات إزالــة  عــدا المســتخدم لغايــات طبيــة، مكيــاج، مســتحرف
ــر ،  ــة باالأظاف ات العناي ــتحرف ــفاه، مس ــالء الش ــب ط ــاج، عل المكي
رمــوش مســتعارة، أظافــر مســتعارة، طــالء لالأظافر/ملّمــع لالأظافــر. 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42326 العالمة التجارية رقم :  42326

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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40

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف  ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة, اجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم او التحك او تنظي
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت بيانــات مغناطيســية, 
هــا  أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغري
ي تعمــل بقطــع 

مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات لالجهــزة الــىت
معالجــة  معــدات  االت حاســبة,  النقــد,  تســجيل  االت  النقــد, 
البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج كمبيوتــر, أجهــزة إطفــاء الحرائق 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42327 العالمة التجارية رقم :  42327

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن هذه 
ي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد 

المــواد غــري المصنفــة �ف
ــة  ــواد الالصق ــية ، الم ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي ــب ، الص الكت
ليــة ، االأدوات الخاصــة  ف ي القرطاســية أو لالأغــراض المرف

المســتعملة �ف
ــة ومســتلزمات  ــن والدهــان ، االآالت الكاتب ف ، فــرش التلوي ــ�ي بالفنان
المكاتــب )عــدا االأثــاث) ، المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا 
االأجهــزة) ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــري المصنفــة ضمــن فئــات 

أخــرى) ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42328 العالمة التجارية رقم :  42328

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه, االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب, التدريب, الرت

والثقافية 
  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42330 العالمة التجارية رقم :  42330

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

53  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف  ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة, اجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم او التحك او تنظي
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت بيانــات مغناطيســية, 
هــا  أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغري
ي تعمــل بقطــع 

مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات لالجهــزة الــىت
معالجــة  معــدات  االت حاســبة,  النقــد,  تســجيل  االت  النقــد, 
البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج كمبيوتــر, أجهــزة إطفــاء الحرائق

اطات خاصة:حماية بااللوان االسود واالبيض واالزرق اشرت

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42333 العالمة التجارية رقم :  42333

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف  ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة, اجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم او التحك او تنظي
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت بيانــات مغناطيســية, 
هــا  أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغري
ي تعمــل بقطــع 

مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات لالجهــزة الــىت
معالجــة  معــدات  االت حاســبة,  النقــد,  تســجيل  االت  النقــد, 
البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج كمبيوتــر, أجهــزة إطفــاء الحرائق 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42334 العالمة التجارية رقم :  42334

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن هذه 
ي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد 

المــواد غــري المصنفــة �ف
ــة  ــواد الالصق ــية ، الم ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي ــب ، الص الكت
ليــة ، االأدوات الخاصــة  ف ي القرطاســية أو لالأغــراض المرف

المســتعملة �ف
ــة ومســتلزمات  ــن والدهــان ، االآالت الكاتب ف ، فــرش التلوي ــ�ي بالفنان
المكاتــب )عــدا االأثــاث) ، المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا 
االأجهــزة) ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــري المصنفــة ضمــن فئــات 

أخــرى) ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42335 العالمة التجارية رقم :  42335

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه, االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب, التدريب, الرت

والثقافية 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42336 العالمة التجارية رقم :  42336

Class: 16
ي الصنف :   16

�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن هذه 
ي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد 

المــواد غــري المصنفــة �ف
ــة  ــواد الالصق ــية ، الم ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي ــب ، الص الكت
ليــة ، االأدوات الخاصــة  ف ي القرطاســية أو لالأغــراض المرف

المســتعملة �ف
ــة ومســتلزمات  ــن والدهــان ، االآالت الكاتب ف ، فــرش التلوي ــ�ي بالفنان
المكاتــب )عــدا االأثــاث) ، المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا 
االأجهــزة) ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــري المصنفــة ضمــن فئــات 

أخــرى) ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42338 العالمة التجارية رقم :  42338
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Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه, االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب, التدريب, الرت

والثقافية 
  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42339 العالمة التجارية رقم :  42339

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
فهة, , شارع الرف ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب

 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة  رام الله, ص ب 3800 البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف  ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة, اجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم او التحك او تنظي
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت بيانــات مغناطيســية, 
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of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus 

هــا  أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغري
ي تعمــل بقطــع 

مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات لالجهــزة الــىت
معالجــة  معــدات  االت حاســبة,  النقــد,  تســجيل  االت  النقــد, 
البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج كمبيوتــر, أجهــزة إطفــاء الحرائق 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42340 العالمة التجارية رقم :  42340

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
فهة, , شارع الرف ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب

 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت
ة  رام الله, ص ب 3800 البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن هذه 
ي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد 

المــواد غــري المصنفــة �ف
ــة  ــواد الالصق ــية ، الم ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي ــب ، الص الكت
ليــة ، االأدوات الخاصــة  ف ي القرطاســية أو لالأغــراض المرف

المســتعملة �ف
ــة ومســتلزمات  ــن والدهــان ، االآالت الكاتب ف ، فــرش التلوي ــ�ي بالفنان
المكاتــب )عــدا االأثــاث) ، المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا 
االأجهــزة) ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــري المصنفــة ضمــن فئــات 

أخــرى) ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات 
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Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42341 العالمة التجارية رقم :  42341

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه, االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب, التدريب, الرت

والثقافية 
  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42342 العالمة التجارية رقم :  42342

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  
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Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف  ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة, اجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم او التحك او تنظي
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت بيانــات مغناطيســية, 
هــا  أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغري
ي تعمــل بقطــع 

مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات لالجهــزة الــىت
معالجــة  معــدات  االت حاســبة,  النقــد,  تســجيل  االت  النقــد, 
البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج كمبيوتــر, أجهــزة إطفــاء الحرائق 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42344 العالمة التجارية رقم :  42344

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن هذه 
ي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد 

المــواد غــري المصنفــة �ف
ــة  ــواد الالصق ــية ، الم ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي ــب ، الص الكت
ليــة ، االأدوات الخاصــة  ف ي القرطاســية أو لالأغــراض المرف

المســتعملة �ف
ــة ومســتلزمات  ــن والدهــان ، االآالت الكاتب ف ، فــرش التلوي ــ�ي بالفنان
المكاتــب )عــدا االأثــاث) ، المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا 
االأجهــزة) ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــري المصنفــة ضمــن فئــات 

أخــرى) ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات 

  

 

Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42345 العالمة التجارية رقم :  42345

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Pako for food  Company  كة باكو للمواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address :Al-Baloo Albereh  near the 
Jawwal Company 

كة جوال   ة البالوع قرب �ش العنوان :  البري

Applicant for Correspondence:  
Adv  Haitham Al-Mahsiri 
Adv  Haitham Al-Mahsiri Al-Bireh Al-Balou’ Al-
Nabout Building, 3rd floor, mobile 0599040052    

ي  عنوان التبليغ  :  المحامي هيثم المحسري
ة البالوع عمارة النبوت  ط 3 جوال  ي البري  المحامي هيثم المحسري

 0599040052

Goods/Services:
Chocolate 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
شوكوالتة 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42346 العالمة التجارية رقم :  42346

65  

66  



51

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Class: 41
ي الصنف :   41

�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
 السعودية  

                   
Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه, االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب, التدريب, الرت

والثقافية 
  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42348 العالمة التجارية رقم :  42348

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه والتعلي
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accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus 

ــجيل أو  ــزة تس ــة, اجه ــة الكهربائي ي الطاق
ــم �ف ــم او التحك او تنظي

ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت بيانــات مغناطيســية, 
هــا  أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغري
ي تعمــل بقطــع 

مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات لالجهــزة الــىت
معالجــة  معــدات  االت حاســبة,  النقــد,  تســجيل  االت  النقــد, 
البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج كمبيوتــر, أجهــزة إطفــاء الحرائق 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42349 العالمة التجارية رقم :  42349

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن هذه 
ي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد 

المــواد غــري المصنفــة �ف
ــة  ــواد الالصق ــية ، الم ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي ــب ، الص الكت
ليــة ، االأدوات الخاصــة  ف ي القرطاســية أو لالأغــراض المرف

المســتعملة �ف
ــة ومســتلزمات  ــن والدهــان ، االآالت الكاتب ف ، فــرش التلوي ــ�ي بالفنان
المكاتــب )عــدا االأثــاث) ، المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا 
االأجهــزة) ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــري المصنفــة ضمــن فئــات 

أخــرى) ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات 
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Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42352 العالمة التجارية رقم :  42352

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه, االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب, التدريب, الرت

والثقافية 
  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42353 العالمة التجارية رقم :  42353

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش
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Applicant Address: Riyadh 11411, P.O. Box 478, 
Saudi Arabia 

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scientific, nautical, surveying, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling, checking (supervision), life-saving and 
teaching apparatus and instruments; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; compact discs; DVD’s and other digital recording 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating machines, data processing 
equipment, computers; computer software; fire-
extinguishing apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االأجهــزة واالأدوات العلميــة والمالحيــة والمســاحية واجهــزة وادوات 
ي واالجهــزة واالدوات البريــة 

ي والســينما�أ
التصويــر الفوتوغــرا�ف

ــاذ  نق اف) واالإ �ش ــة )االإ ــارة والمراقب ش ــاس واالإ ــوزن والقي وادوات ال
ــف  ــل او تكثي ــح او تحوي ــل او فت ــزة وادوات لوص ــم, أجه والتعلي
ــجيل أو  ــزة تس ــة, اجه ــة الكهربائي ي الطاق

ــم �ف ــم او التحك او تنظي
ارســال أو نســخ الصــوت أو الصــورة, حامــالت بيانــات مغناطيســية, 
هــا  أقــراص تســجيل, اقــراص مدمجــة, اقــراص فيديويــة رقميــة وغري
ي تعمــل بقطــع 

مــن وســائط التســجيل الرقميــة, آليــات لالجهــزة الــىت
معالجــة  معــدات  االت حاســبة,  النقــد,  تســجيل  االت  النقــد, 
البيانــات, اجهــزة الكمبيوتــر, برامــج كمبيوتــر, أجهــزة إطفــاء الحرائق 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42356 العالمة التجارية رقم :  42356

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى )الكرتــون) واالأصنــاف المصنوعــة مــن هذه 
ي فئــات أخــرى ، المطبوعــات ومــواد تجليــد 

المــواد غــري المصنفــة �ف
ــة  ــواد الالصق ــية ، الم ــة ، القرطاس ــور الفوتوغرافي ــب ، الص الكت
ليــة ، االأدوات الخاصــة  ف ي القرطاســية أو لالأغــراض المرف

المســتعملة �ف
ــة ومســتلزمات  ــن والدهــان ، االآالت الكاتب ف ، فــرش التلوي ــ�ي بالفنان
المكاتــب )عــدا االأثــاث) ، المــواد االرشــادية والتعليميــة )عــدا 
االأجهــزة) ، مــواد بالســتيكية للتغليــف )غــري المصنفــة ضمــن فئــات 

أخــرى) ، حــروف الطباعــة ، االكالشــيهات 

  

 

Date :24/02/2022  التاريخ :24/02/2022

Trademark No.:42359 العالمة التجارية رقم :  42359

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: The Saudi Research & Publishing 
Company 

كة السعودية لالأبحاث والنرش  بإسم :  الرش

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

العنوان :  الرياض 11411، ص.ب. 478، المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيه, االأنشطة الرياضية  خدمات التعليم والتهذيب, التدريب, الرت

والثقافية 
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Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42360 العالمة التجارية رقم :  42360

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Hamburg International 
Restaurants Co. 

كة هامبورج الدولية للمطاعم  بإسم :  �ش

Applicant Address :Amman / Jordan / 314 Zahran 
Street - Husseini Complex - Office No. 705 

ي - 
العنوان :  عمان / االردن / 314 شارع زهران - مجمع الحسيىف

مكتب رقم 705  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت  وبات، االإ خدمات توفري االطعمة والمرش

CHICKEN CRISPY اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42362 العالمة التجارية رقم :  42362

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: LA POSTE  بإسم :  ال بوست

Applicant Address :9 RUE DU COLONEL PIERRE 
AVIA,75015 PARIS (France) 

العنوان :  9 رو دو كولونيل بيري أفيا ، 75015 باريس )فرنسا)  
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Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Development and management of websites and 
computer software platforms; development of 
software for logistic, for supply chain management 
and for e-commerce web portals; platform as a service 
[PaaS].; providing e-commerce platforms ; database 
development services; data conversion services; 
monitoring data, signals and information via telematic 
networks, through computers or telecommunication 
apparatus and devices; encryption of documents and 
data for safety purposes ; research and development 
services in the field of collection, transportation and 
delivery of parcels and documents ; quality control; 
environmental auditing ; information in relation with 
environment matters. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــات برمجي ــة ومنص وني لكرت ــع االإ ــر وإدارة المواق ــات تطوي خدم
مجيــات للوجســتيات وإدارة سلســلة التوريــد  الكمبيوتــر؛ تطويــر الرب
ونيــة؛ المنصــات كخدمــة  لكرت وبوابــات الويــب الخاصــة بالتجــارة االإ
ونيــة؛ خدمــات تطويــر  لكرت ]PaaS[؛ توفــري منصــات التجــارة االإ
قواعــد البيانــات؛ خدمــات تحويــل البيانــات؛ مراقبــة البيانــات 
شــارات والمعلومــات عــرب شــبكات االتصــال عــن بعــد، من خالل  واالإ
أجهــزة الكمبيوتــر أو أجهــزة وآالت االتصــاالت؛ تشــفري المســتندات 
ي مجــال 

والبيانــات الأغــراض الحمايــة؛ خدمــات البحــث والتطويــر �ف
جمــع الطــرود والوثائــق ونقلهــا وتســليمها؛ مراقبــة الجــودة؛ 
ــة.  ــة بشــؤون البيئ ــات المتعلق ــم المعلوم ؛ تقدي ي

ــىأ ــق البي التدقي

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42363 العالمة التجارية رقم :  42363

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: LA POSTE  بإسم :  ال بوست

Applicant Address :9 RUE DU COLONEL PIERRE 
AVIA,75015 PARIS (France) 

العنوان :  9 رو دو كولونيل بيري أفيا ، 75015 باريس )فرنسا)  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Rental of storage units ; Containers rental ; rental of 
isothermic shipping containers for the transport of 
goods including foodstuffs and pharmaceuticals at 
room temperature, refrigerated and frozen  ; transport 
services ; Transport of goods and parcels by air, rail, 
river, sea and road ; freighting services ; storage, 
packaging, wrapping, collecting, loading, shipping, 
transporting, unloading , and delivery of products, 
parcels, freight, and merchandise, including foodstuffs

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تأجــري  الحاويــات؛  تأجــري  التخزيــن؛  تأجــري وحــدات  خدمــات 
ي تتضمــن 

ــىت ــة درجــة الحــرارة لنقــل الســلع ال ــحن ثابت ــات ش حاوي
درجــة  بنفــس  الصيدالنيــة  ات  والمســتحرف الغذائيــة  المــواد 
نقــل  النقــل؛  خدمــات  مجمــدة؛  أو  دة  مــرب أو  الغرفــة  حــرارة 
الســلع والطــرود عــرب الجــو أو الســكك الحديديــة أو االأنهــر أو 
ــة  ــف والتعبئ ــن والتغلي ــحن؛ التخزي ــات الش ؛ خدم ــرب ــار أو ال البح
واللــف والتجميــع والتحميــل والشــحن والنقــل والتفريــغ وتســليم 
ــواد ــك الم ي ذل

ــا �ف ــع، بم ــحنات والبضائ ــرود والش ــات والط المنتج
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and pharmaceuticals, at directed or controlled 
temperatures or ambient temperatures ; collection of 
letters, documents, parcels and goods ; distribution 
of mail, newspapers, parcels, goods ; logistics services 
consisting of the transportation and warehousing of 
goods. ; logistics services for collection, transportation, 
warehousing and delivery ; information and advice 
relating to collection, transport, storage and delivery 
; shipping and delivery of mail-order goods; courier 
services [messages and merchandise]; tracking of 
shipments by electronic determination of the location 
of merchandises and goods, in particular packages, 
parcels; computerized tracking and tracing services 
for packages in transit [Transportation information] 
; locating and tracking cargos for transportation 
purposes ; provision of information to locate items in 
transit ; franking of goods, in particular packages and 
parcels ; courier services ; transport brokerage ; freight 
brokerage ; parcel delivery service within a retailers 
network . 

ات الصيدالنيــة بدرجــات حــرارة محــددة أو  الغذائيــة والمســتحرف
ــائل  ــع الرس ــة؛ جم ــرارة المحيط ــات الح ــب درج ــة أو حس مضبوط
يــد والصحــف والطــرود  والوثائــق والطــرود والبضائــع؛ توزيــع الرب
ي تشــمل نقــل وتخزيــن البضائع؛ 

والبضائــع؛ خدمــات لوجســتية الــىت
خدمــات لوجســتية للتجميــع والنقــل والتخزيــن والتســليم؛ تقديــم 
المعلومــات والمشــورة المتعلقــة بالتجميــع والنقــل والتخزيــن 
يــدي؛  الرب الطلــب  البضائــع عــرب  والتســليم؛ شــحن وتســليم 
ــحنات  ــع الش ــع[؛ تتب ــائل والبضائ ــع ]الرس ــد الري ي ــات الرب خدم
ي لموقــع البضائــع والســلع، وال 

و�ف لكــرت عــن طريــق التحديــد االإ
ــبة  ــب المحوس ــع والتعق ــات التتب ــرود؛ خدم ــوات والط ــيما العب س
ــحنات  ــع الش ــد مواق ــل[؛ تحدي ــات النق ــرة ]معلوم ــرود العاب للط
وتتبعهــا الأغــراض النقــل؛ توفــري المعلومــات لتحديــد موقــع 
المــواد العابــرة؛ التخليــص الجمــركي للبضائــع، وال ســيما العبــوات 
ي 

ي النقــل؛ الســمرة �ف
والطــرود؛ خدمــات النقــل؛ الســمرة �ف

البيــع  تجــار  الطــرود ضمــن شــبكة  تســليم  الشــحن؛ خدمــة 
ــة.  بالتجزئ

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42364 العالمة التجارية رقم :  42364

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: LA POSTE  بإسم :  ال بوست

Applicant Address :9 RUE DU COLONEL PIERRE 
AVIA,75015 PARIS (France) 

العنوان :  9 رو دو كولونيل بيري أفيا ، 75015 باريس )فرنسا)  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Finance services ; online financial transactions services 
; processing of payment transactions ; electronic credit 
card transactions by means of a global computer 
network ; electronic commerce payment services ; 
insurance services for goods. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــت؛  ن نرت ــرب االإ ــة ع ــالت المالي ــات المعام ــل؛ خدم ــات التموي خدم
االئتمــان  بطاقــات  معامــالت  الدفــع؛  معامــالت  معالجــة 
ــع  ــات الدف ــة؛ خدم ــر عالمي ــبكة كمبيوت ــق ش ــن طري ــة ع وني لكرت االإ

ف عــى البضائــع.  ونيــة؛ خدمــات التأمــ�ي لكرت للتجــارة االإ
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Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42365 العالمة التجارية رقم :  42365

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: LA POSTE  بإسم :  ال بوست

Applicant Address :9 RUE DU COLONEL PIERRE 
AVIA,75015 PARIS (France) 

العنوان :  9 رو دو كولونيل بيري أفيا ، 75015 باريس )فرنسا)  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Business advisory services relating to parcel delivery;  
computerized file management services relating to 
parcel delivery ; commercial information agencies in 
the field of parcel delivery; marketing consultancy ; 
database management services ; archiving of address 
databases services ; electronic data processing 
services  ; address tracing and data tracking services ;  
compilation of information into computer databases; 
wholesale, semi wholesale and retail, services, direct, 
by mail order or online, of foodstuffs, beverages, 
cosmetics, perfumery, body hygiene products, 
gardening products,  cleaning and construction 
products for the household; procurement services 
for others [purchasing goods and services for other 
businesses or individuals]; presentation of goods on 
communication media, for sale purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يتعلــق  فيمــا  التجاريــة  لالأعمــال  استشــارات  تقديــم  خدمــات 
مجــة المتعلقــة  بتســليم الطــرود؛ خدمــات إدارة الملفــات المرب
ي مجــال 

بتســليم الطــرود؛ خدمــات وكاالت المعلومــات التجاريــة �ف
تســليم الطــرود؛ تقديــم استشــارات تســويقية؛ خدمــات إدارة 
العناويــن؛  بيانــات  أرشــفة قواعــد  البيانــات؛ خدمــات  قواعــد 
ــن  ــع العناوي ــات تتب ــة؛ خدم وني لكرت ــات االإ ــة البيان ــات معالج خدم
ي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر؛ 

وتتبــع البيانــات؛ تجميــع المعلومــات �ف
ــا�ش  ــكل مب ــة بش ــة والتجزئ ــبه الجمل ــة، ش ــع بالجمل ــات البي خدم
يتعلــق  فيمــا  نــت  نرت االإ عــرب  أو  يــدي  الرب الطلــب  طريــق  عــن 
ات التجميــل والعطــور  وبــات ومســتحرف بالمــواد الغذائيــة والمرش
ومنتجــات للعنايــة بنظافــة الجســم ومنتجــات البســتنة ومنتجــات 
اء لالآخريــن  ــة؛ خدمــات الــرش لي ف التنظيــف والبنــاء للغايــات المرف
ــى  ــلع ع ــرض الس ــرى[؛ ع ــال االأخ ــات لالأعم ــلع والخدم اء الس ]�ش

ــة.  ــا بالتجزئ ــات بيعه ــال لغاي ــائل االتص وس

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42368 العالمة التجارية رقم :  42368
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Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: LA POSTE  بإسم :  ال بوست

Applicant Address9:  RUE DU COLONEL PIERRE 
AVIA,75015 PARIS (France) 

العنوان :  9 رو دو كولونيل بيري أفيا ، 75015 باريس )فرنسا)  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Adhesive labels ; labels of cardboard or paper; envelopes 
and pre-stamped parcels  ; envelopes of paper, 
cardboard or plastics for packaging and wrapping ; bags 
[envelopes, pouches] of paper or plastics, for packaging 
and wrapping; cardboard and paper for packaging and 
wrapping; Plastic wraps; Packaging materials [quilting 
padding] of paper or cardboard ; Viscose and cellulose 
regenerated sheets for wrapping; plastic bubble 
packs for wrapping or packaging; packaging boxes of 
cardboard.; packaging boxes of paper; cardboard boxes 
for delivering goods. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بطاقــات الصقــة؛ بطاقــات مــن الــورق المقــوى أو الــورق؛ مغلفات 
وطــرود مختومــة مســبًقا؛ مغلفــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى 
أو البالســتيك للتعبئــة والتغليــف؛ أكيــاس ]مغلفــات وأجربــة[ مــن 
الــورق أو البالســتيك للتعبئــة والتغليــف واللــف؛ ورق مقــوى وورق 
للتعبئــة والتغليــف واللــف؛ لفافــات بالســتيكية؛ مــواد للتعبئــة 
المقــوى؛  الــورق  أو  الــورق  مــن  اللحــف[  والتغليــف ]حشــوة 
ــتيكي ذو  ــف؛ ورق بالس دة لل ــدَّ ــليلوز الُمج ــكوز والس ــح الفس صفائ
فقاعــات للــف أو التغليــف؛ صناديــق تغليــف مــن الــورق المقــوى؛ 
صناديــق تغليــف مــن الــورق؛ صناديــق مــن الــورق المقــوى 

ــع.  ــليم البضائ لتس

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42369 العالمة التجارية رقم :  42369

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: LA POSTE  بإسم :  ال بوست

Applicant Address :9 RUE DU COLONEL PIERRE 
AVIA,75015 PARIS (France) 

العنوان :  9 رو دو كولونيل بيري أفيا ، 75015 باريس )فرنسا)  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Software ; mobile applications ; downloadable 
applications; software and applications for use with 
mobile devices; computer software platforms; software 
for tracking the storage, packaging, shipping, delivery, 
transport and sale of goods and parcels; data storage 
apparatus; data storage media ; data processing 
apparatus; data retrieving devices; data management 
software; data processing software. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قابلــة  تطبيقــات  المحمولــة؛  للهواتــف  تطبيقــات  برمجيــات؛ 
ــة؛  ــف المحمول ي الهوات

ــات وتطبيقــات تســتخدم �ف ــل؛ برمجي ي ف للترف
ــة  ــن وتعبئ ــع تخزي ــات لتتب ــر؛ برمجي ــات الكمبيوت ــات برمجي منص
ــزة  ــرود؛ أجه ــلع والط ــع الس ــل وبي ــليم ونق ــحن وتس ــف وش وتغلي
تخزيــن البيانــات؛ وســائط تخزيــن البيانــات؛ أجهــزة معالجــة 
جاع البيانــات؛ برمجيــات إدارة البيانــات؛  البيانــات؛ أجهــزة اســرت

برمجيــات معالجــة البيانــات. 
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Date :01/03/2022  التاريخ :01/03/2022

Trademark No.:42375 العالمة التجارية رقم :  42375

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: PaperMints S.A.  .منتس اس.ايه بإسم :  بيرب

Applicant Address: Rue des Saules 52, 1380 
Ohain, Belgium 

، بلجيكا   ف العنوان :  رو ديس ساوليس 52، 1380 اوه�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Candied Mints; Candied Mints for breath freshening; 
Candied Mints for stomach freshening 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات النعناع المسكر؛ حلويات النعناع المسكر النتعاش النفس؛ 

حلويات النعناع المسكر النتعاش المعدة 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة PaperMints بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42378 العالمة التجارية رقم :  42378

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: REGILAIT  بإسم :  ريجياليت
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Applicant Address102:  Route Départementale 
906,71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE,FRANCE 

ف بيىي  العنوان :  102 روت ديبارتمنتال 906، 71118 سانت مارت�ي
روشيه،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Milk for infants nutrition; infants and babies 
formula; milk beverages, milk predominating for 
medical use; milk-based beverages for medical use; 
food for babies; all the aforementioned products 
being based on milk of French origin. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حليــب لتغذيــة الرضــع؛ تركيبــات غذائيــة بديلــة للرضــع واالأطفــال؛ 
الحليــب هــو الســائد فيهــا  ي يكــون 

الــىت الحليــب،  وبــات  مرش
وبــات أساســها الحليــب لالســتخدام  ؛ مرش ي لالســتخدام الطــىب
ــابقا  ــورة س ــات المذك ــع المنتج ــال؛ وجمي ــام لالأطف ؛ طع ي ــىب الط

ــأ.  ــسي المنش ــب فرن ــها حلي أساس

  

 

Date :02/03/2022  التاريخ :02/03/2022

Trademark No.:42379 العالمة التجارية رقم :  42379

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: REGILAIT  بإسم :  ريجياليت

Applicant Address :102 Route Départementale 
906,71118 SAINT MARTIN BELLE ROCHE,FRANCE 

ف بيىي  العنوان :  102 روت ديبارتمنتال 906، 71118 سانت مارت�ي
روشيه،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Palestine -Nablus Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 092389202 

Goods/Services:
Milk and milk products; powdered milk; beverages 
and preparations for milk beverages, milk 
predominating; milk and cereal preparations, milk 
predominating; beverages and preparations for milk 
and cocoa beverages, milk predominating; milk-
based food porridge; all the aforementioned products 
being based on milk of French origin. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  مرش مجفــف؛  حليــب  الحليــب؛  ومنتجــات  الحليــب 
ي يكــون الحليــب هــو 

وبــات الحليــب، الــىت ات لمرش ومســتحرف
يكــون  ي 

الــىت الحليــب والحبــوب،  ات  فيهــا؛ مســتحرف الســائد 
ــات  وب ات لمرش ــات ومســتحرف وب الحليــب هــو الســائد فيهــا؛ مرش
ي يكــون الحليــب هــو الســائد فيهــا؛ عصيــدة 

الحليــب والــكاكاو، الــىت
ــابقا  ــورة س ــات المذك ــع المنتج ــب؛ وجمي ــها الحلي ــام أساس طع

أساســها حليــب فرنــسي المنشــأ. 
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Date 03/03/2022:  التاريخ :03/03/2022

Trademark No.42386: العالمة التجارية رقم :  42386

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Original Company for cellular 
Devices 

كة أورجينال لالأجهزة الخلوية التكنولوجية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Sateh Marhaba Hi-
Tech Building, 2nd floor 

العنوان :  رام الله سطح مرحبا عمارة هاي تك ط 2  

Applicant for Correspondence:  
Adv Ahlam Najm 
Lawyer Ahlam Najm Ramallah Surface Hello Hi-
Tech Building I 2 Mobile 0597990635    

عنوان التبليغ  :  المحامية أحالم نجم 
 المحامية أحالم نجم رام الله سطح مرحبا عمارة هاي تك ط 2 جوال 

 0597990635

Goods/Services:
Camcorders , Cameras (Cinematographic—) , Cell phone 
straps, Computer keyboards, Computers, Computers 
(Printers for use with -), Laptop computers, Peripheral 
devices (Computer—), Portable telephones, Printers 
for use with computers, Radios, Radiotelephony 
sets, Receivers (Telephone —), Telephone apparatus, 
Telephone receivers, Telephones (Portable—), 
Television apparatus 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــف  ــواق للهوات ، أط ي

ــرا�ف ــر فوتوغ ات تصوي ــري ــو، كام ات فيدي ــري كام
النقالــة، لوحــات مفاتيــح الأجهــزة الكمبيوتــر، أجهــزة كمبيوتــر، 
طابعــات تســتخدم مــع اجهــزة الكمبيوتر،أجهــزة كمبيوتــر شــخىي 
ــة، طابعــات  ــر، هواتــف محمول ة، أجهــزة ملحقــة بالكمبيوت صغــري
تســتخدم مــع أجهــزة الكمبيوتــر، أجهــزة راديــو، هواتــف الســلكية، 
ســماعات هواتــف، أجهــزة هاتــف، ســماعات هواتــف، هواتــف 

ــون.  ــزة تلفزي ــة، أجه محمول

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42388 العالمة التجارية رقم :  42388

84  

83  



64

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Computer hardware; Software for social networking; 
Software development tools; Software for use as an 
application programming interface (API); Software 
for creating, managing, and interacting with an 
online community; Software for creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, commenting 
on, embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information via computer 
and communication networks; Software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
visual content with photographic filters and augmented 
reality (AR) effects, namely, graphics, animations, text, 
drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks; Software 
for the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of data 
and information; Downloadable e-commerce computer 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via the internet and communication 
networks; Software for sending and receiving electronic 
message, alerts, notifications and reminders; Search 
engine software; Software, namely, an interpretive 
interface for facilitating interaction between humans 
and machines; Software for creating, managing and 
accessing groups within virtual communities; Software 
for facilitating interaction and communication between 
humans and AI (artificial intelligence) platforms; 
Software for viewing and interacting with a feed of 
images, audio, audio-visual and video content and 
associated text and data; Computer software; Software 
for sending and receiving electronic messages, 
graphics, images, audio and audio visual content via 
the internet and communication networks; Software in 
the nature of a mobile application; SIM cards; Software 
for processing images, graphics, audio, video, and text; 
Software for personal information management, and 
data synchronization software; Software for managing 
social networking content, interacting with a virtual 
community, and transmission of images, audio, audio-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــي ؛  ــل االجتماع ــبكات التواص ــات لش مجي ــوب ؛ الرب ــدات الحاس مع
ي 

ــىف ــات لالســتخدام كســطح بي مجي ــات ؛ الرب مجي ــر الرب أدوات تطوي
مجيــات النشــاء وإدارة وتفاعــل  الرب التطبيقــات )API)؛  مجــة  لرب
نشــاء، تعديــل،  نــت ؛ برمجيــات الإ ي عــرب االنرت

و�ف مــع مجتمــع إلكــرت
، عــرض، توســيم،  يــل، تعميــم، مشــاهدة، نــرش ف تحميــل، ترف
ــق  ــى أراء، التعلي ــري ع ــؤ�ش يش ــن، م ــط، تلدي ، رب ــرش ــض، ن تعوي
، أرســال، ومشــاركة أو بطريقــة أخــرى توفــري وســائل  ف عــى، تضمــ�ي
ونيــة أو المعلومــات عــن طريــق شــبكات الحاســوب  لكرت الوســائط االإ
ــور  ــة والص ــور الفوتوغرافي ــل الص ــات لتعدي ــاالت؛ برمجي واالتص
ــحات  ــع المرش ي م

ــمعي-المر�أ ــوى الس ــو والمحت ــوت والفيدي والص
الفوتوغرافيــة وآثــار الواقــع المزيــد )AR)، وهــي الرســوم البيانيــة 
والرســوم المتحركــة والنصــوص والرســومات والبطاقــات الجغرافية 
ونيــة ؛ برمجيــات  لكرت حيــة والوصــالت االإ والبطاقــات البيانــات الرش
وأرســال  وتعديــل  وتنظيــم  تحريــر  دارة  واالإ جمــع  أجــل  مــن 
حاســوبية  برمجيــة  والمعلومــات؛  البيانــات  وتخزيــن  وتقاســم 
ف بإجــراء  يــل للســماح للمســتخدم�ي ف ونيــة قابلــة للترف لكرت للتجــارة االإ
نــت و شــبكات  نرت ونيــة عــرب شــبكات االإ معامــالت تجاريــة إلكرت
ــة  وني لكرت ــائل االإ ــتقبال الرس ــال واس رس ــات الإ ــاالت؛ وبرمجي االتص
ــات محــرك  ــة؛ وبرمجي ي والتنبيهــات واالإخطــارات والرســائل التذكري
جــم لتســهيل  ي المرت

مجيــات، وتحديــدا الســطح البيــىف البحــث؛ والرب
نشــاء مجموعــات وإدارة  ف البــرش واالأالأت ؛ وبرمجيــات الإ التفاعــل بــ�ي
ــات  ــة؛ برمجي اضي ــات االفرت ــل المجتمع ــات داخ ــاج المجموع وإنت
ف البــرش والــذكاء االصطناعــي  لتســهيل التفاعــل والتواصــل بــ�ي
مــع  ي 

البيــىف والتفاعــل  للمشــاهدة  برمجيــات  صناعــي)؛  )ذكاء 
محتــوى الصــور والمــواد الســمعية والســمعية-المرئية والفيديويــة 
والنصــوص والبيانــات المصاحبــة ؛ برمجيــات الحاســوب ؛ برمجيات 
ونيــة والرســوم البيانيــة والصــور  لكرت رســال واســتقبال الرســائل االإ الإ
نــت  نرت ي الســمعي عــرب شــبكات االإ

والصــوت والمحتــوى المــر�أ
ي طبيعــة التطبيــق الهاتــف 

مجيــات �ف و شــبكات االتصــاالت؛ الرب
ــة؛ برمجيــات لمعالجــة الصــور  ائــح الهواتــف المتنقل المتنقــل؛ �ش
شــارات الســمعية والفيديويــة والنصــوص ؛  والرســوم البيانيــة واالإ
مــن أجــل إدارة المعلومــات الشــخصية، وبرمجيــات تزامــن البيانــات 
المرئيــة  والســمعية  الســمعية  شــارات  واالإ الصــور  وإرســال  ؛ 
والفيديويــة والصــور الفوتوغرافيــة وتســجيالت الفيديــو والبيانــات 
عالنــات  واالإ عالنــات  واالإ والتعليقــات  والرســائل  والنصــوص 
موقــع ومشــاركة  لعــرض  برمجيــات  ؛  والمعلومــات  عالميــة  االإ
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visual and video content, photographs, videos, 
data, text, messages, comments, advertisements, 
media advertising communications and information; 
Software for displaying and sharing a user’s location 
and finding, locating, and interacting with other 
users and places; Customer relationship management 
(CRM) software; software for providing consumer 
information; Messaging software; Software for 
facilitating and arranging for the financing and 
distribution of fundraising and donations; Software 
for online charitable fundraising services and financial 
donation services; Software for use in facilitating voice 
over internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, instant message and online social 
networking services. 

ف  المســتخدم وعثــور وتحديــد موقــع و التفاعــل مــع المســتخدم�ي
ــالء )CRM)؛  ــع العم ــات م ــج إدارة العالق ، وبرنام ــري ــن الغ و االأماك
ــل؛  اس ــات الرت ؛ وبرمجي ف ــتهلك�ي ــات المس ــري معلوم ــات لتوف وبرمجي
االأمــوال  وتوزيــع جمــع  تمويــل  وتنظيــم  لتســهيل  وبرمجيــات 
يــة  مجيــات الخاصــة بخدمــات جمــع االأمــوال الخري عــات؛ والرب والترب
مجيــات  ؛ والرب ع المــاىلي نــت وخدمــات التــرب عــرب الشــبكات االنرت
نــت  نرت ي تســهيل نقــل الصــوت عــرب بروتوكــول االإ

لالســتخدام �ف
)VOIP)، والمكالمــات الهاتفيــة، والمكالمــات الفيديويــة، والرســائل 
النصيــة، والرســائل الفوريــة، وخدمــات التواصــل االجتماعــي عــرب 

ــت.  ن نرت االإ

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42389 العالمة التجارية رقم :  42389

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Marketing, advertising and promotion services; 
Provision of market research and information services; 
Promoting the goods and services of others via the 
internet and communication networks; Business and 
advertising services; Consulting services in the fields of 
advertising and marketing; Facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; Providing 
online marketplaces for sellers of goods and/or services; 
Providing online facilities for connecting sellers with

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــث  ــات البح ــري خدم ــج ؛ توف وي ــالن والرت ع ــويق واالإ ــات التس خدم
االآخريــن  وخدمــات  لســلع  ويــج  الرت الســوق؛  ي 

�ف والمعلومــات 
ــة  ــال التجاري ــات االأعم ــاالت؛ خدم ــت واالتص ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ع
عــالن والتســويق؛  ي مجــاالت االإ

عالنــات؛ الخدمــات االستشــارية �ف واالإ
بالغــري  الخاصــة  والمنتجــات  الخدمــات  وبيــع  تبــادل  تســهيل 
عــن طريــق شــبكات الحاســوب واالتصــاالت؛ وتوفــري االأســواق 
ونيــة لبيــع الســلع و/أو الخدمــات؛ وتوفــري مرافــق عــرب  لكرت االإ
االأعمــال؛  تشــبيك  ؛  ين  بالمشــرت ف  البائعــ�ي لتوصيــل  نــت  االنرت
عــالن وتوزيــع المعلومــات،  خدمــات التوظيــف، وخدمــات االإ
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buyers; Business networking; Employment and 
recruiting services; Advertising and information 
distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the internet; Charitable services, 
namely, promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities; Providing 
telephone directory information via the internet 
and communications networks; Electronic catalog 
services; Customer relationship management; Business 
assistance and consulting services; Providing online 
facilities featuring user comments concerning business 
organizations, service providers, and other resources; 
Providing online business directories featuring the 
businesses, products and services of others. 

نــت؛  نرت االإ عــرب  مصنفــة  إعالنيــة  مســاحة  توفــري  وتحديــدا 
يــة، وتحديــدا النهــوض بالوعــي العــام باالأعمــال  والخدمــات الخري
ف والخدمــات العامــة والمجتمعيــة واالأنشــطة  يــة والمتطوعــ�ي الخري
نســانية؛ وتوفــري معلومــات الدليــل الهاتفــي عــن طريــق شــبكات  االإ
ــة؛  وني لكرت ــارس االإ ــات الفه ــاالت؛ وخدم ــبكات االتص ــت وش ن نرت االإ
وإدارة عالقــات العمــالء؛ وتقديــم المســاعدة التجاريــة والخدمــات 
ــات  ــن تعليق ــت تتضم ن ــرب االنرت ــهيالت ع ــري تس ــارية؛ وتوف االستش
ومقدمــي  التجاريــة  بالمنظمــات  يتعلــق  فيمــا  ف  المســتعمل�ي
هــا مــن المــوارد؛ وتوفــري االأدلــة التجاريــة عــرب  الخدمــات وغري

 . ــري ــات الغ ــات والخدم ــال والمنتج ــم أعم ي تض
ــىت ــت ال ن االنرت

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42390 العالمة التجارية رقم :  42390

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Financial transaction processing services; Processing 
and transmission of bill payment data for users of 
computer and communication networks; Funds 
transfer services; Credit card, debit card, and gift card 
transaction processing services; Merchant services, 
namely, payment transaction processing services; 
Providing electronic mobile payment services for 
others; Financial services; Payment processing services; 
Financial transaction services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــال بيان ــة وإرس ــة؛ معالج ــالت المالي ــة المعام ــات معالج خدم
دفــع الفواتري لمســتعمىي شــبكات الحاســوب واالتصــاالت؛ خدمات 
وخدمــات  الخصــم،  ائتمان،وبطاقــة  بطاقــة  االأمــوال؛  نقــل 
معالجــة معاملة،بطاقــات للهدايــا؛ الخدمــات التجاريــة، باالأخــص 
الدفــع  خدمــات  توفــري  الدفــع؛  معامــالت  معالجــة  خدمــات 
، خدمــات مالية،خدمــات معالجــة  ونيــة للغــري المتنقلــة االلكرت

ــة.  ــالت المالي ــات المعام ــع؛ خدم الدف
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42391 العالمة التجارية رقم :  42391

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Telecommunication services; Providing access 
to computer, electronic and online databases; 
Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, messages, graphics, images, audio, 
video and information; Providing online forums for 
communication on topics of general interest; Providing 
online communications links that transfer mobile device 
and internet users to other local and global online 
locations; Facilitating access to third party websites or 
to other electronic third party content via a universal 
login; Providing online chat rooms, instant messaging 
services, and electronic bulletin boards; Audio, text 
and video broadcasting services over the internet or 
other communications networks; Voice over internet 
protocol (VOIP) services; Telephony communication 
services; Providing access to computer databases in the 
field of social networking; Peer-to-peer photo sharing 
and video sharing services; Chatroom services for social 
networking; Teleconferencing; Telecommunication 
services, namely, data transmission and reception 
services via telecommunication networks; Mobile 
phone communication services; Web messaging; 
Instant messaging services; Electronic exchange of 
voice, data, audio, video, text and graphics; Encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered data. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيانــات  قواعــد  إىل  الولــوج  توفــري  االتصــاالت؛  خدمــات 
ونيــة وقواعــد البيانــات عــن طريــق شــبكة  لكرت ونيــة واالإ لكرت االإ
ي 

و�ف لكــرت رســال االإ نــت؛ خدمــات االتصــاالت، وباالأخــص االإ االنرت
والصــوت  والصــور  البيانيــة  والرســوم  والرســائل  للبيانــات 
نــت  والفيديــو والمعلومــات؛ توفــري منتديــات عــى شــبكة االنرت
للتواصــل بخصــوص الموضوعــات ذات االهتمــام العــام؛ توفــري 
ــل  ــت لنق ن ــبكة االنرت ــق ش ــن طري ــة ع وني ــاالت الكرت ــط االتص رواب
نــت اىل  مســتخدمي أجهــزة الهاتــف المتنقــل و مســتخدمي االنرت
ــوج إىل  ــهيل الول ــرى؛ تس ــة أخ ــة و عالمي ــة محلي وني ــع االلكرت مواق
ــري  ي للغ

و�ف ــرت لك ــوى االإ ــري أو إىل محت ــة للغ وني لكرت ــري االإ ــع الغ مواق
عــرب تســجيل الدخــول الشــامل؛ توفــري غــرف الدردشــة عــى شــبكة 
عالنــات  االإ ولوحــات  الفوريــة،  المراســلة  وخدمــات  نــت،  االنرت
ــة  ــة و النصي ــة و الصوتي ــة الفيديوي ذاع ــات االإ ــة؛ خدم وني لكرت االإ
نــت أو شــبكات االتصــاالت االأخــرى؛ خدمــات االتصــاالت  نرت عــى االإ
نــت ))VOIP؛ خدمــات اتصــاالت  نرت الصوتيــة عــرب بروتوكــول االإ
ي مجــال 

المهاتفــة؛ توفــري الولــوج إىل قواعــد البيانــات الحاســوبية �ف
الشــبكات االجتماعيــة؛ خدمــات تبــادل الصــور و الفيديوهــات 
ــد ))Peer-to-Peer؛ خدمــات غــرف الدردشــة  ــد للن ــق الن عــن طري
ونيــة للتواصــل االجتماعــي، المؤتمــرات عــن بعــد؛ خدمــات  االلكرت
االتصــاالت، و تحديــدأ خدمــات االرســال و أســتقبال البيانــات 
عــرب شــبكات االتصــاالت؛ خدمــات االتصــاالت للهاتــف المحمــول، 
ي 

و�ف ــرت ــادل االلك ــة، التب ــائل الفوري ــات الرس ــب، خدم ــائل الوي رس
و  النصــوص  و  الفيديوهــات  و  الصــور  و  البيانــات  و  للصــوت 
البيانــات  وتســليم  المشــفر  ي 

و�ف لكــرت االإ رســال  االإ الرســومات، 
دة.  المســرت
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42392 العالمة التجارية رقم :  42392

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Computer services, namely, creating virtual 
communities for users to participate in discussions, 
get feedback from their peers, and engage in social, 
business and community networking; Computer 
services, namely, hosting electronic facilities for 
others for organizing and conducting discussions via 
the internet and communication networks; Computer 
services, namely, providing search engines for obtaining 
data via the internet and communication networks; 
Non-downloadable software for social networking, 
creating a virtual community, and transmission of 
audio, video, images, text, and data; Application service 
provider (ASP) services; Application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate the 
creating, editing, uploading, downloading, accessing, 
viewing, posting, displaying, tagging, blogging, 
streaming, linking, annotating, indicating sentiment 
about, commenting on, embedding, transmitting, 
and sharing or otherwise providing electronic media 
or information via the internet and communication 
networks; Providing an online network service that 
enables users to transfer personal identity data to and 
share personal identity data with and among multiple 
online facilities; Providing information from searchable 
indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, electronic

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اضيــة  افرت مجتمعــات  إنشــاء  وباالأخــص  الحاســوب،  خدمــات 
ي المناقشــات، والحصــول عــى تعليقــات 

ف للمشــاركة �ف للمســتخدم�ي
التواصــل االجتماعــي والتجــاري  ي 

�ف مــن نظرائهــم، واالنخــراط 
ــق  ــتضافة المراف ــص اس ــوب، باالأخ ــات حاس ــي ؛ خدم والمجتمع
ــرب  ــات ع ــراء المناقش ــات وإج ــم المناقش ــري لتنظي ــة للغ وني لكرت االإ
ــدا  ــوب، وتحدي ــات الحاس ــاالت ؛ وخدم ــبكات االتص ــت وش ن نرت االإ
توفــري محــركات البحــث للحصــول عــى البيانــات عــن طريق شــبكات 
ــة  نــت واالتصــاالت؛ برمجيــات التواصــل االجتماعــي غــري قابل نرت االإ
شــارات الســمعية  ي وإرســال االإ

ا�ف يــل ، وإنشــاء مجتمــع افــرت ف للترف
والفيديويــة والصــور والنصــوص والبيانــات ؛ خدمــات مقــدم 
ــذي  ــق )ASP) ال ــة التطبي ــدم خدم ــقASP) ) ؛ مق ــات التطبي خدم
نشــاء، تعديل،  ف أو تســهيل برمجيات الإ تشــمل عــى برمجيــات لتمكــ�ي
، عــرض، توســيم، ربط،  يــل، تعميــم، مشــاهدة، نــرش ف تحميــل، ترف
، أرســال،  ف ــق عــى، تضمــ�ي ــن، مــؤ�ش يشــري عــى أراء، التعلي تلدي
ــة  وني لكرت ــائط االإ ــائل الوس ــري وس ــرى توف ــة أخ ــاركة أو بطريق ومش
نــت واالتصــاالت؛ وتوفــري  أو المعلومــات عــن طريــق شــبكات االنرت
ف مــن نقــل بيانــات  نــت تمكــن المســتخدم�ي خدمــة شــبكية عــى االنرت
الهويــة الشــخصية وتبــادل بيانــات الهويــة الشــخصية مــع العديــد 
نــت وفيمــا بينهــا ؛ وتوفــري معلومــات مــن  مــن المرافــق عــى االنرت
ي 

ــا �ف ــات، بم ــات المعلوم ــد بيان ــث وقواع ــة للبح ــارس القابل الفه
ونيــة وقواعــد البيانــات والرســوم  لكرت ذلــك النصــوص والوثائــق االإ
ــوت  ــة والص ــور الفوتوغرافي ــة والص وني لكرت ــائط االإ ــة والوس البياني
نــت وشــبكات نرت والفيديــو والمعلومــات البريــة الســمعية، عــرب االإ
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media, photographic images, audio, video, and audio 
visual information, via the internet and communication 
networks; Providing non-downloadable e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via the internet and communications 
networks; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for sending and receiving electronic 
messages, notifications, and alerts; Non-downloadable 
software for processing electronic payments; Platform 
as a service (PAAS) services featuring computer software 
to allow users to perform business and e-commerce 
transactions; Providing application programming 
interface (API) software for use in electronic messaging 
and transmission of audio, video, images, text, content 
and data; Software for electronic messaging; Providing 
software for sharing and displaying a user’s location, 
planning activities with other users and making 
recommendations; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the sharing 
and displaying a user’s location, planning activities with 
other users and making recommendations; Providing 
software for facilitating interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; Providing software for facilitating 
interaction and communication between humans 
and AI (artificial intelligence) platforms; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable 
or facilitate interaction and communication between 
humans and AI (artificial intelligence) platforms; 
Providing software for modifying photographs, 
images and audio, video, and audio-video content with 
photographic filters and augmented reality (AR) effects, 
namely, graphics, animations, text, drawings, geotags, 
metadata tags, hyperlinks; Platform as a service (PAAS) 
featuring software platforms for social networking, 
managing social networking content, creating a 
virtual community, and transmission of images, audio-
visual and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Providing online 
facilities featuring temporary use of non-downloadable 
software for sending and receiving electronic 
messages, instant messages, electronic message alerts 
and reminders, photographs, images, graphics, data, 
audio, videos and audio-visual content via the internet 
and communication networks; Providing temporary 
use of non-downloadable computer software for use 
in facilitating voice over internet protocol (VOIP) calls, 
phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social networking 
services; Application service provider (ASP) services 
featuring software to enable or facilitate voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls,

ــة  ــري القابل ــة غ وني لكرت ــارة االإ ــات التج ــري برمجي ــاالت؛ وتوف االتص
ونيــة  ف بإجــراء معامــالت تجاريــة إلكرت يــل للســماح للمســتخدم�ي ف للترف
مجيــات  الرب خدمــات  و  واالتصــاالت؛  نــت  نرت االإ شــبكات  عــرب 
رســال واســتقبال الرســائل  كخدمــة )SAAS) تشــمل برمجيــات الإ
نــذارات؛ برمجيــة غــري قابلــة للتحميــل  ونيــة واالإخطــارات واالإ لكرت االإ
ونيــة ؛ خدمــات تقديــم  لكرت مــن أجــل معالجــة المدفوعــات االإ
ي تتيــح 

المنصــة كخدمــة )PAAS) وتشــمل برمجيــات حاســوبية الــىت
والتجــارة  ونيــة  لكرت االإ التجــارة  معامــالت  إجــراء  ف  للمســتخدم�ي
مجــة التطبيقــات  ي لرب

ونيــة ؛ توفــري برمجيــات الســطح البيــىف لكرت االإ
شــارات  االإ وإرســال  ونيــة  لكرت االإ الرســائل  ي 

�ف لالســتخدام   API((
الســمعية والفيديويــة والصــور والنصــوص والمحتــوى والبيانــات ؛ 
ونيــة ؛ توفــري برمجيــات لتقاســم وعــرض  لكرت برمجيــات للمراســلة االإ
ف االآخريــن  موقــع المســتخدم، ونتســيق االنشــطة مــع المســتخدم�ي
ويشــمل   (ASP(التطبيــق خدمــة  مقــدم  ؛  التوصيــات  ووضــع 
ف أو تســهيل تقاســم وعــرض موقــع المســتخدم،  برمجيــات لتمكــ�ي
ف االآخريــن ووضــع التوصيــات  وتنســيق االنشــطة مــع المســتخدم�ي
البــرش  ف  بــ�ي واالتصــال  التفاعــل  لتســهيل  برمجيــات  توفــري  ؛ 
والــذكاء االصطناعــي )منصــات ذكاء صناعــي)؛ توفــري برمجيــات 
والفيديــو  والصــوت  الفوتوغرافيــة  والصــور  الصــور  لتعديــل 
والمحتــوى الفيديــوي الســمعي مــع المرشــحات الفوتوغرافيــة 
ــة  ــة والرســوم المتحرك ــزز )AR)، أي الرســوم البياني ــع المع والواق
حية  والنصــوص والرســومات والبطاقــات الجغرافيــة والبيانــات الرش
ونيــة ؛ منصــة كخدمــة )PAAS) وتشــمل منصــات  لكرت والوصــالت االإ
الربــط  محتــوى  وإدارة  االجتماعــي،  الشــبكي  للربــط  برمجيــات 
، وإرســال الصــور،  ي

ا�ف الشــبكي االجتماعــي، وإنشــاء مجتمــع افــرت
ي والفيديــوي، والصــور الفوتوغرافيــة، 

والمحتــوى الســمعي المــر�أ
والرســائل،  والنصــوص،  والبيانــات،  الفيديــو،  وتســجيالت 
ــات  ــاالت، والمعلوم ــة، واالتص عالني ــاالت االإ ــات، واالتص عالن واالإ
نــت تتضمــن اســتخدام مؤقــت  ؛ وتوفــري تســهيالت عــرب االنرت
مجيــات غــري القابلــة للتحميــل مــن أجــل إرســال واســتقبال  للرب
ــة  وني لكرت ــات االإ ــة والتنبيه ــائل الفوري ــة والرس وني لكرت ــائل االإ الرس
يــة والصــور الفوتوغرافيــة والصــور  للرســائل والرســائل التذكري
والمحتــوى  والفيديــو  والصــوت  والبيانــات  البيانيــة  والرســوم 
نــت واالتصــاالت ؛ وتوفــري  نرت ي عــرب شــبكات االإ

الســمعي المــر�أ
ــل  ي ف ــة للترف ــري القابل ــوب غ ــات الحاس مجي ــت لرب ــتعمال المؤق االس
ي تســهيل النــداءات الصوتيــة عــرب بروتوكــول 

مــن أجــل اســتعمالها �ف
نــت )VOIP) والمكالمــات الهاتفيــة والمكالمــات الفيديويــة  نرت االإ
الفوريــة  والرســائل  ونيــة  لكرت االإ والرســائل  النصيــة  والرســائل 
ــات  ــدم خدم ــت ؛ مق ن ــرب االنرت ــي ع ــل االجتماع ــات التواص وخدم
ي تشــمل خدمــات الصــوت عــرب بروتوكــول 

التطبيقــات ))ASP والــىت
ــة،  نــت )VOIP)، والمكالمــات الهاتفيــة، والمكالمــات الفيديوي نرت االإ
ونيــة، والرســالة الفوريــة،  لكرت والرســائل النصيــة، والرســالة االإ
ــات  ــري برمجي ــت ؛ توف ن نرت ــرب االإ ــي ع ــل االجتماع ــات التواص وخدم
الفوتوغرافيــة وتســجيل  الصــور  أخــذ وتحريــر  ي 

�ف لالســتخدام 
 (ASP( وتحريــر تســجيالت الفيديــو ؛ مقــدم خدمــة التطبيــق
ــر  ــاط وتحري ــة التق ــهيل عملي ف أو تس ــ�ي ــات لتمك ــمل برمجي ي تش

اا�ت
الصــور الفوتوغرافيــة، وتســجيل وتحريــر تســجيالت الفيديــو ؛ 
وتطويــر برمجيــات الحاســوب؛ وخدمــات الحاســوب، وتحديــدا
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text messages, electronic message, instant message, 
and online social networking services; Providing 
software for use in taking and editing photographs 
and recording and editing videos; Application service 
provider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
taking and editing photographs and recording and 
editing videos; Computer software development; 
Computer services, namely, hosting electronic facilities 
for others for interactive discussions via communication 
networks; Providing online software; Application 
service provider, namely, providing, hosting, 
managing, developing, and maintaining applications, 
software, web sites, and databases in the fields of 
wireless communication, mobile information access, 
and remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; Application service provider (ASP); 
Providing online facilities that give users the ability to 
upload, modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; Providing temporary 
use of online non-downloadable software and 
applications for instant messaging, voice over internet 
protocol (VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; Computer services, namely, creating an 
online community for registered users to engage in 
social networking; Data encryption services; Encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered 
data; Non-downloadable software and applications for 
customer relationship management (CRM); Application 
service provider (ASP) featuring software for customer 
relationship management (CRM); Providing online 
software platform services that give users the ability to 
post ratings, reviews, referrals and recommendations 
relating to businesses, restaurants, service providers, 
events, public services and government agencies; 
Computer services, in particular, application service 
provider featuring application programming interface 
(API) software for customer relationship management 
(CRM); Hosting of digital content on the internet; 
Providing software for facilitating and arranging for 
the financing and distribution of fundraising and 
donations; Providing software for online charitable 
fundraising services and financial donation services. 

ونيــة لالآخريــن للمناقشــات التفاعليــة  لكرت اســتضافة المرافــق االإ
نــت؛  مجيــات عــرب االنرت عــن طريــق شــبكات االتصــاالت؛ وتوفــري الرب
ــتضافة وإدارة  ــري واس ــدا توف ــات، وتحدي ــات التطبيق ــورد خدم وم
مجيــات ومواقــع الويــب وقواعــد  وتطويــر وصيانــة التطبيقــات والرب
ي مجــاالت االتصــاالت الالســلكية والنفــاذ إىل المعلومــات 

البيانــات �ف
ــات عــن بعــد مــن أجــل التوصيــل الالســلكي  ــة وإدارة البيان المتنقل
للمحتــوى إىل الحواســيب المحمولــة باليــد والحواســيب المحمولــة 
ــق )ASP)؛  ــة التطبي ــزود خدم ــة؛ وم ــة المتنقل وني لكرت ــزة االإ واالأجه
القــدرة  ف  للمســتخدم�ي تتيــح  نــت  االنرت عــرب  تســهيالت  توفــري 
والصــور  والفيديــو  الصــوت  وتبــادل  وتعديــل  تحميــل  عــى 
ــري  ــات ؛ وتوف ــة والبيان ــوم البياني ــوص والرس ــة والنص الفوتوغرافي
مجيــات والتطبيقــات غــري القابلــة للتحميــل  اســتخدام مؤقــت للرب
بروتوكــول  عــرب  والصــوت  الفوريــة  للمراســلة  نــت  االنرت عــرب 
ــة والمؤتمــرات الســمعية ؛  نــت )VOIP) والمؤتمــرات الفيديوي نرت االإ
ــدة  ــت لفائ ن نرت خدمــات الحاســوب، وهــي إنشــاء مجتمــع عــى االإ
؛  االجتماعــي  التواصــل  ي 

�ف للمشــاركة  ف  المســجل�ي ف  المســتخدم�ي
ي المشــفر وتســليم 

و�ف لكــرت رســال االإ خدمــات تشــفري البيانــات ؛ االإ
ــل  ي ف ــة للترف ــات و تطبيقــات غــري قابل جعة ؛ برمجي ــات المســرت البيان
الخاصــة   ،API(( التطبيــق  برمجيــة  واجهــة  تشــمل  و   ASP((
 (ASP( ــق ــة التطبي ــدم خدم ــالء )CRM)؛ مق ــات العم ــإدارة عالق ب
برمجيــات  وتشــمل   CRM(( العمــالء  عالقــات  بــإدارة  الخاصــة 
ــات عــى  مجي ــات منصــة الرب ــري خدم ــات العمــالء ؛ توف الأدارة عالق
ــات  ــرش التصنيف ــى ن ــدرة ع ف الق ــتخدم�ي ــح للمس ي تتي

ــىت ــط ال الخ
باالأعمــال  المتعلقــة  والتوصيــات  حــاالت  واالإ واالســتعراضات 
ــات  ــداث والخدم ــات واالأح ــي الخدم ــم ومقدم ــة والمطاع التجاري
ــة؛ وخدمــات الحاســوب، وعــى وجــه  ــوكاالت الحكومي العامــة وال
الخصــوص، وبرمجيــات تقديــم خدمــات التطبيقــات وواجهــة 
 (CRM( مــن أجــل إدارة عالقــات العمــالء ((API برمجــة التطبيقــات
ــات  مجي نــت؛ وتوفــري الرب نرت ــوى الرقمــي عــى االإ واســتضافة المحت
االأمــوال  جمــع  وتوزيــع  تمويــل  وتنظيــم  لتســهيل  الالزمــة 
مجيــات مــن أجــل خدمــات جمــع االأمــوال  عــات؛ وتوفــري الرب والترب

ــة.  ــات المالي ــات الهب ــت وخدم ن ــرب االنرت ــتعمال ع ــة لالس القابل
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42393 العالمة التجارية رقم :  42393

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Social networking services; Online social networking 
services; User verification services; Identification 
verification services; Business identification verification 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات تواصــل االجتماعــي؛ خدمــات التواصــل االجتماعــي عــرب 
ــق  ــات التحق ــتخدم؛ خدم ــن المس ــق م ــات التحق ــت؛ خدم ن نرت االإ

مــن الهويــة؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة التجاريــة. 

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42394 العالمة التجارية رقم :  42394

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف
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Goods/Services:
Social networking services; Online social networking 
services; User verification services; Identification 
verification services; Business identification verification 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات تواصــل االجتماعــي؛ خدمــات التواصــل االجتماعــي عــرب 
ــق  ــات التحق ــتخدم؛ خدم ــن المس ــق م ــات التحق ــت؛ خدم ن نرت االإ

مــن الهويــة؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة التجاريــة. 

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42395 العالمة التجارية رقم :  42395

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade 
Tower 3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Computer services, namely, creating virtual 
communities for users to participate in discussions, get 
feedback from their peers, and engage in social, business 
and community networking; Computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for 
organizing and conducting discussions via the internet 
and communication networks; Computer services, 
namely, providing search engines for obtaining data 
via the internet and communication networks; Non-
downloadable software for social networking, creating 
a virtual community, and transmission of audio, video, 
images, text, and data; Application service provider 
(ASP) services; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate the creating, 
editing, uploading, downloading, accessing, viewing, 
posting, displaying, tagging, blogging, streaming, 
linking, annotating, indicating sentiment about, 
commenting on, embedding, transmitting, and sharing 
or otherwise providing electronic media or information 
via the internet and communication networks; 
Providing an online network service that enables users 
to transfer personal identity data to and share personal 
identity data with and among multiple online facilities; 
Providing information from searchable indexes and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اضيــة  افرت إنشــاء مجتمعــات  وباالأخــص  الحاســوب،  خدمــات 
ي المناقشــات، والحصــول عــى تعليقــات 

ف للمشــاركة �ف للمســتخدم�ي
ي التواصــل االجتماعــي والتجــاري 

مــن نظرائهــم، واالنخــراط �ف
ــق  ــتضافة المراف ــص اس ــوب، باالأخ ــات حاس ــي ؛ خدم والمجتمع
ــم المناقشــات وإجــراء المناقشــات عــرب  ــة للغــري لتنظي وني لكرت االإ
ــدا  ــوب، وتحدي ــات الحاس ــاالت ؛ وخدم ــبكات االتص ــت وش ن نرت االإ
توفــري محــركات البحــث للحصــول عــى البيانــات عــن طريــق 
ــي  ــل االجتماع ــات التواص ــاالت؛ برمجي ــت واالتص ن نرت ــبكات االإ ش
شــارات  ي وإرســال االإ

ا�ف يــل ، وإنشــاء مجتمــع افــرت ف غــري قابلــة للترف
ــات  ــات ؛ خدم ــة والصــور والنصــوص والبيان الســمعية والفيديوي
التطبيــق  خدمــة  مقــدم  ؛   (  (ASPالتطبيــق خدمــات  مقــدم 
ف أو تســهيل برمجيــات  )ASP) الــذي تشــمل عــى برمجيــات لتمكــ�ي
 ، ــرش ــاهدة، ن ــم، مش ــل، تعمي ي ف ــل، ترف ــل، تحمي ــاء، تعدي نش الإ
عــرض، توســيم، ربــط، تلديــن، مــؤ�ش يشــري عــى أراء، التعليــق 
توفــري  أخــرى  بطريقــة  أو  أرســال، ومشــاركة   ، ف تضمــ�ي عــى، 
ــة أو المعلومــات عــن طريــق شــبكات  وني لكرت وســائل الوســائط االإ
نــت تمكــن  نــت واالتصــاالت؛ وتوفــري خدمــة شــبكية عــى االنرت االنرت
ف مــن نقــل بيانــات الهويــة الشــخصية وتبــادل بيانــات  المســتخدم�ي
نــت وفيمــا  الهويــة الشــخصية مــع العديــد مــن المرافــق عــى االنرت
بينهــا ؛ وتوفــري معلومــات مــن الفهــارس القابلــة للبحــث وقواعــد 
ونيــة  لكرت ي ذلــك النصــوص والوثائــق االإ

بيانــات المعلومــات، بمــا �ف
ونيــة لكرت االإ والوســائط  البيانيــة  والرســوم  البيانــات  وقواعــد 
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databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, electronic media, 
photographic images, audio, video, and audio visual 
information, via the internet and communication 
networks; Providing non-downloadable e-commerce 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via the internet and communications 
networks; Software as a service (SAAS) services 
featuring software for sending and receiving 
electronic messages, notifications, and alerts; Non-
downloadable software for processing electronic 
payments; Platform as a service (PAAS) services 
featuring computer software to allow users to perform 
business and e-commerce transactions; Providing 
application programming interface (API) software for 
use in electronic messaging and transmission of audio, 
video, images, text, content and data; Software for 
electronic messaging; Providing software for sharing 
and displaying a user’s location, planning activities 
with other users and making recommendations; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate the sharing and displaying a 
user’s location, planning activities with other users 
and making recommendations; Providing software 
for facilitating interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; Providing software for facilitating 
interaction and communication between humans 
and AI (artificial intelligence) platforms; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable 
or facilitate interaction and communication between 
humans and AI (artificial intelligence) platforms; 
Providing software for modifying photographs, 
images and audio, video, and audio-video content 
with photographic filters and augmented reality (AR) 
effects, namely, graphics, animations, text, drawings, 
geotags, metadata tags, hyperlinks; Platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for social 
networking, managing social networking content, 
creating a virtual community, and transmission of 
images, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
Providing online facilities featuring temporary use of 
non-downloadable software for sending and receiving 
electronic messages, instant messages, electronic 
message alerts and reminders, photographs, images, 
graphics, data, audio, videos and audio-visual content 
via the internet and communication networks; 
Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, 
text messages, electronic message, instant message,

والصــور الفوتوغرافيــة والصــوت والفيديــو والمعلومــات البريــة 
نــت وشــبكات االتصــاالت؛ وتوفــري برمجيــات  نرت الســمعية، عــرب االإ
ف  ــل للســماح للمســتخدم�ي ي ف ــة للترف ــة غــري القابل وني لكرت التجــارة االإ
نــت  نرت االإ شــبكات  عــرب  ونيــة  إلكرت تجاريــة  معامــالت  بإجــراء 
تشــمل   (SAAS( مجيــات كخدمــة  الرب و خدمــات  واالتصــاالت؛ 
ــارات  ــة واالإخط وني لكرت ــائل االإ ــتقبال الرس ــال واس رس ــات الإ برمجي
نــذارات؛ برمجيــة غــري قابلــة للتحميــل مــن أجــل معالجــة  واالإ
ونيــة ؛ خدمــات تقديــم المنصــة كخدمــة  لكرت المدفوعــات االإ
ف  ــتخدم�ي ــح للمس ي تتي

ــىت ــوبية ال ــات حاس ــمل برمجي )PAAS) وتش
ونيــة  لكرت االإ والتجــارة  ونيــة  لكرت االإ التجــارة  معامــالت  إجــراء 
 API(( التطبيقــات  مجــة  ي لرب

البيــىف الســطح  ؛ توفــري برمجيــات 
شــارات الســمعية  ونيــة وإرســال االإ لكرت ي الرســائل االإ

لالســتخدام �ف
والفيديويــة والصــور والنصــوص والمحتــوى والبيانــات ؛ برمجيــات 
ــات لتقاســم وعــرض موقــع  ــة ؛ توفــري برمجي وني لكرت للمراســلة االإ
االآخريــن  ف  المســتخدم�ي مــع  االنشــطة  المســتخدم، ونتســيق 
التطبيــق)ASP) ويشــمل  مقــدم خدمــة  ؛  التوصيــات  ووضــع 
ف أو تســهيل تقاســم وعــرض موقــع المســتخدم،  برمجيــات لتمكــ�ي
ف االآخريــن ووضــع التوصيــات  وتنســيق االنشــطة مــع المســتخدم�ي
البــرش  ف  بــ�ي واالتصــال  التفاعــل  لتســهيل  برمجيــات  توفــري  ؛ 
والــذكاء االصطناعــي )منصــات ذكاء صناعــي)؛ توفــري برمجيــات 
والفيديــو  والصــوت  الفوتوغرافيــة  والصــور  الصــور  لتعديــل 
والمحتــوى الفيديــوي الســمعي مــع المرشــحات الفوتوغرافيــة 
والواقــع المعــزز )AR)، أي الرســوم البيانيــة والرســوم المتحركــة 
حية  والنصــوص والرســومات والبطاقــات الجغرافيــة والبيانــات الرش
ونيــة ؛ منصــة كخدمــة )PAAS) وتشــمل منصــات  لكرت والوصــالت االإ
الربــط  وإدارة محتــوى  االجتماعــي،  الشــبكي  للربــط  برمجيــات 
، وإرســال الصــور،  ي

ا�ف الشــبكي االجتماعــي، وإنشــاء مجتمــع افــرت
ي والفيديــوي، والصــور الفوتوغرافيــة، 

والمحتــوى الســمعي المــر�أ
والرســائل،  والنصــوص،  والبيانــات،  الفيديــو،  وتســجيالت 
ــات  ــاالت، والمعلوم ــة، واالتص عالني ــاالت االإ ــات، واالتص عالن واالإ
نــت تتضمــن اســتخدام مؤقــت  ؛ وتوفــري تســهيالت عــرب االنرت
ــتقبال  ــال واس ــل إرس ــن أج ــل م ــة للتحمي ــري القابل ــات غ مجي للرب
ــة  وني لكرت ــات االإ ــة والتنبيه ــائل الفوري ــة والرس وني لكرت ــائل االإ الرس
يــة والصــور الفوتوغرافيــة والصــور  للرســائل والرســائل التذكري
البيانيــة والبيانــات والصــوت والفيديــو والمحتــوى  والرســوم 
نــت واالتصــاالت ؛ وتوفــري  نرت ي عــرب شــبكات االإ

الســمعي المــر�أ
ــل  ي ف ــة للترف ــري القابل ــوب غ ــات الحاس مجي ــت لرب ــتعمال المؤق االس
ي تســهيل النــداءات الصوتيــة عــرب بروتوكــول 

مــن أجــل اســتعمالها �ف
نــت )VOIP) والمكالمــات الهاتفيــة والمكالمــات الفيديويــة  نرت االإ
الفوريــة  والرســائل  ونيــة  لكرت االإ والرســائل  النصيــة  والرســائل 
ــات  ــدم خدم ــت ؛ مق ن ــرب االنرت ــي ع ــل االجتماع ــات التواص وخدم
ي تشــمل خدمــات الصــوت عــرب بروتوكــول 

التطبيقــات ))ASP والــىت
نــت )VOIP)، والمكالمــات الهاتفيــة، والمكالمــات الفيديويــة،  نرت االإ
ونيــة، والرســالة الفوريــة،  لكرت والرســائل النصيــة، والرســالة االإ
ــات  ــري برمجي ــت ؛ توف ن نرت ــرب االإ ــي ع ــل االجتماع ــات التواص وخدم
ي أخــذ وتحريــر الصــور الفوتوغرافيــة وتســجيل 

لالســتخدام �ف
 (ASP( وتحريــر تســجيالت الفيديــو ؛ مقــدم خدمــة التطبيــق
ــر ــاط وتحري ــة التق ــهيل عملي ف أو تس ــ�ي ــات لتمك ــمل برمجي ي تش

اا�ت
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and online social networking services; Application 
service provider (ASP) services featuring software 
to enable or facilitate voice over internet protocol 
(VOIP) calls, phone calls, video calls, text messages, 
electronic message, instant message, and online social 
networking services; Providing software for use in 
taking and editing photographs and recording and 
editing videos; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate taking and 
editing photographs and recording and editing videos; 
Computer software development; Computer services, 
namely, hosting electronic facilities for others for 
interactive discussions via communication networks; 
Providing online software; Application service 
provider, namely, providing, hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, 
web sites, and databases in the fields of wireless 
communication, mobile information access, and 
remote data management for wireless delivery of 
content to handheld computers, laptops and mobile 
electronic devices; Application service provider (ASP); 
Providing online facilities that give users the ability to 
upload, modify and share audio, video, photographic 
images, text, graphics and data; Providing temporary 
use of online non-downloadable software and 
applications for instant messaging, voice over internet 
protocol (VOIP), video conferencing, and audio 
conferencing; Computer services, namely, creating an 
online community for registered users to engage in 
social networking; Data encryption services; Encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered data; 
Non-downloadable software and applications for 
customer relationship management (CRM); Application 
service provider (ASP) featuring software for customer 
relationship management (CRM); Providing online 
software platform services that give users the ability to 
post ratings, reviews, referrals and recommendations 
relating to businesses, restaurants, service providers, 
events, public services and government agencies; 
Computer services, in particular, application service 
provider featuring application programming interface 
(API) software for customer relationship management 
(CRM); Hosting of digital content on the internet; 
Providing software for facilitating and arranging for 
the financing and distribution of fundraising and 
donations; Providing software for online charitable 
fundraising services and financial donation services. 

ــو ؛  ــجيالت الفيدي ــر تس ــجيل وتحري ــة، وتس ــور الفوتوغرافي الص
ــدا  ــوب، وتحدي ــات الحاس ــوب؛ وخدم ــات الحاس ــر برمجي وتطوي
ــة  ــات التفاعلي ــن للمناقش ــة لالآخري وني لكرت ــق االإ ــتضافة المراف اس
نــت؛  مجيــات عــرب االنرت عــن طريــق شــبكات االتصــاالت؛ وتوفــري الرب
ــدا توفــري واســتضافة وإدارة  ومــورد خدمــات التطبيقــات، وتحدي
مجيــات ومواقــع الويــب وقواعــد  وتطويــر وصيانــة التطبيقــات والرب
ي مجــاالت االتصــاالت الالســلكية والنفــاذ إىل المعلومــات 

البيانــات �ف
المتنقلــة وإدارة البيانــات عــن بعــد مــن أجــل التوصيــل الالســلكي 
للمحتــوى إىل الحواســيب المحمولــة باليــد والحواســيب المحمولــة 
ــق )ASP)؛  ــة التطبي ــزود خدم ــة؛ وم ــة المتنقل وني لكرت ــزة االإ واالأجه
ــى  ــدرة ع ف الق ــتخدم�ي ــح للمس ــت تتي ن ــرب االنرت ــهيالت ع ــري تس توف
تحميــل وتعديــل وتبــادل الصــوت والفيديــو والصــور الفوتوغرافية 
والنصــوص والرســوم البيانيــة والبيانــات ؛ وتوفــري اســتخدام 
عــرب  للتحميــل  القابلــة  غــري  والتطبيقــات  مجيــات  للرب مؤقــت 
ــت  ن نرت ــول االإ ــرب بروتوك ــوت ع ــة والص ــلة الفوري ــت للمراس ن االنرت
؛  الســمعية  والمؤتمــرات  الفيديويــة  والمؤتمــرات   (VOIP(
نــت لفائــدة  نرت خدمــات الحاســوب، وهــي إنشــاء مجتمــع عــى االإ
ي التواصــل االجتماعــي ؛ 

ف للمشــاركة �ف ف المســجل�ي المســتخدم�ي
ي المشــفر وتســليم 

و�ف لكــرت رســال االإ خدمــات تشــفري البيانــات ؛ االإ
يــل  ف جعة ؛ برمجيــات و تطبيقــات غــري قابلــة للترف البيانــات المســرت
الخاصــة   ،API(( التطبيــق  برمجيــة  واجهــة  تشــمل  و   ASP((
 (ASP( ــق ــة التطبي ــدم خدم ــالء )CRM)؛ مق ــات العم ــإدارة عالق ب
برمجيــات  وتشــمل   CRM(( العمــالء  عالقــات  بــإدارة  الخاصــة 
مجيــات عــى  الأدارة عالقــات العمــالء ؛ توفــري خدمــات منصــة الرب
ــات  ــرش التصنيف ــى ن ــدرة ع ف الق ــتخدم�ي ــح للمس ي تتي

ــىت ــط ال الخ
باالأعمــال  المتعلقــة  والتوصيــات  حــاالت  واالإ واالســتعراضات 
ــات  ــداث والخدم ــات واالأح ــي الخدم ــم ومقدم ــة والمطاع التجاري
العامــة والــوكاالت الحكوميــة؛ وخدمــات الحاســوب، وعــى وجــه 
الخصــوص، وبرمجيــات تقديــم خدمــات التطبيقــات وواجهــة 
 (CRM( مــن أجــل إدارة عالقــات العمــالء ((API برمجــة التطبيقــات
مجيــات  نــت؛ وتوفــري الرب نرت واســتضافة المحتــوى الرقمــي عــى االإ
االأمــوال  جمــع  وتوزيــع  تمويــل  وتنظيــم  لتســهيل  الالزمــة 
مجيــات مــن أجــل خدمــات جمــع االأمــوال  عــات؛ وتوفــري الرب والترب

ــة.  ــات المالي ــات الهب ــت وخدم ن ــرب االنرت ــتعمال ع ــة لالس القابل
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42396 العالمة التجارية رقم :  42396

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.  رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Telecommunication services; Providing access 
to computer, electronic and online databases; 
Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of data, messages, graphics, images, audio, 
video and information; Providing online forums for 
communication on topics of general interest; Providing 
online communications links that transfer mobile device 
and internet users to other local and global online 
locations; Facilitating access to third party websites or 
to other electronic third party content via a universal 
login; Providing online chat rooms, instant messaging 
services, and electronic bulletin boards; Audio, text 
and video broadcasting services over the internet or 
other communications networks; Voice over internet 
protocol (VOIP) services; Telephony communication 
services; Providing access to computer databases in the 
field of social networking; Peer-to-peer photo sharing 
and video sharing services; Chatroom services for social 
networking; Teleconferencing; Telecommunication 
services, namely, data transmission and reception 
services via telecommunication networks; Mobile 
phone communication services; Web messaging; 
Instant messaging services; Electronic exchange of 
voice, data, audio, video, text and graphics; Encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered data. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البيانــات  قواعــد  إىل  الولــوج  توفــري  االتصــاالت؛  خدمــات 
ونيــة وقواعــد البيانــات عــن طريــق شــبكة  لكرت ونيــة واالإ لكرت االإ
ي 

و�ف لكــرت رســال االإ نــت؛ خدمــات االتصــاالت، وباالأخــص االإ االنرت
والصــوت  والصــور  البيانيــة  والرســوم  والرســائل  للبيانــات 
نــت  والفيديــو والمعلومــات؛ توفــري منتديــات عــى شــبكة االنرت
للتواصــل بخصــوص الموضوعــات ذات االهتمــام العــام؛ توفــري 
ــل  ــت لنق ن ــبكة االنرت ــق ش ــن طري ــة ع وني ــاالت الكرت ــط االتص رواب
نــت اىل  مســتخدمي أجهــزة الهاتــف المتنقــل و مســتخدمي االنرت
ــوج إىل  ــهيل الول ــرى؛ تس ــة أخ ــة و عالمي ــة محلي وني ــع االلكرت مواق
ــري  ي للغ

و�ف ــرت لك ــوى االإ ــري أو إىل محت ــة للغ وني لكرت ــري االإ ــع الغ مواق
عــرب تســجيل الدخــول الشــامل؛ توفــري غــرف الدردشــة عــى شــبكة 
عالنــات  االإ ولوحــات  الفوريــة،  المراســلة  وخدمــات  نــت،  االنرت
ــة  ــة و النصي ــة و الصوتي ــة الفيديوي ذاع ــات االإ ــة؛ خدم وني لكرت االإ
نــت أو شــبكات االتصــاالت االأخــرى؛ خدمــات االتصــاالت  نرت عــى االإ
نــت ))VOIP؛ خدمــات اتصــاالت  نرت الصوتيــة عــرب بروتوكــول االإ
ي مجــال 

المهاتفــة؛ توفــري الولــوج إىل قواعــد البيانــات الحاســوبية �ف
الشــبكات االجتماعيــة؛ خدمــات تبــادل الصــور و الفيديوهــات 
ــد ))Peer-to-Peer؛ خدمــات غــرف الدردشــة  ــد للن ــق الن عــن طري
ونيــة للتواصــل االجتماعــي، المؤتمــرات عــن بعــد؛ خدمــات  االلكرت
االتصــاالت، و تحديــدأ خدمــات االرســال و أســتقبال البيانــات 
عــرب شــبكات االتصــاالت؛ خدمــات االتصــاالت للهاتــف المحمــول، 
ي 

و�ف ــرت ــادل االلك ــة، التب ــائل الفوري ــات الرس ــب، خدم ــائل الوي رس
و  النصــوص  و  الفيديوهــات  و  الصــور  و  البيانــات  و  للصــوت 
البيانــات  وتســليم  المشــفر  ي 

و�ف لكــرت االإ رســال  االإ الرســومات، 
دة.  المســرت
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42397 العالمة التجارية رقم :  42397

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Financial transaction processing services; Processing 
and transmission of bill payment data for users of 
computer and communication networks; Funds 
transfer services; Credit card, debit card, and gift card 
transaction processing services; Merchant services, 
namely, payment transaction processing services; 
Providing electronic mobile payment services for 
others; Financial services; Payment processing services; 
Financial transaction services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــال بيان ــة وإرس ــة؛ معالج ــالت المالي ــة المعام ــات معالج خدم
دفــع الفواتري لمســتعمىي شــبكات الحاســوب واالتصــاالت؛ خدمات 
وخدمــات  الخصــم،  ائتمان،وبطاقــة  بطاقــة  االأمــوال؛  نقــل 
معالجــة معاملة،بطاقــات للهدايــا؛ الخدمــات التجاريــة، باالأخــص 
الدفــع  خدمــات  توفــري  الدفــع؛  معامــالت  معالجــة  خدمــات 
، خدمــات مالية،خدمــات معالجــة  ونيــة للغــري المتنقلــة االلكرت

ــة.  ــالت المالي ــات المعام ــع؛ خدم الدف

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42398 العالمة التجارية رقم :  42398

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف
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Goods/Services:
Computer hardware; Software for social networking; 
Software development tools; Software for use as an 
application programming interface (API); Software 
for creating, managing, and interacting with an 
online community; Software for creating, editing, 
uploading, downloading, accessing, viewing, posting, 
displaying, tagging, blogging, streaming, linking, 
annotating, indicating sentiment about, commenting 
on, embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media or information via computer 
and communication networks; Software for modifying 
photographs, images and audio, video, and audio-
visual content with photographic filters and augmented 
reality (AR) effects, namely, graphics, animations, text, 
drawings, geotags, metadata tags, hyperlinks; Software 
for the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of data 
and information; Downloadable e-commerce computer 
software to allow users to perform electronic business 
transactions via the internet and communication 
networks; Software for sending and receiving electronic 
message, alerts, notifications and reminders; Search 
engine software; Software, namely, an interpretive 
interface for facilitating interaction between humans 
and machines; Software for creating, managing and 
accessing groups within virtual communities; Software 
for facilitating interaction and communication between 
humans and AI (artificial intelligence) platforms; 
Software for viewing and interacting with a feed of 
images, audio, audio-visual and video content and 
associated text and data; Computer software; Software 
for sending and receiving electronic messages, 
graphics, images, audio and audio visual content via 
the internet and communication networks; Software 
in the nature of a mobile application; SIM cards; 
Software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; Software for personal information 
management, and data synchronization software; 
Software for managing social networking content, 
interacting with a virtual community, and transmission 
of images, audio, audio-visual and video content, 
photographs, videos, data, text, messages, comments, 
advertisements, media advertising communications 
and information; Software for displaying and sharing 
a user’s location and finding, locating, and interacting 
with other users and places; Customer relationship 
management (CRM) software; software for providing 
consumer information; Messaging software; Software 
for facilitating and arranging for the financing and 
distribution of fundraising and donations; Software 
for online charitable fundraising services and financial 
donation services; Software for use in facilitating voice

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــي ؛  ــل االجتماع ــبكات التواص ــات لش مجي ــوب ؛ الرب ــدات الحاس مع
ي 

ــىف ــات لالســتخدام كســطح بي مجي ــات ؛ الرب مجي ــر الرب أدوات تطوي
مجيــات النشــاء وإدارة وتفاعــل  الرب التطبيقــات )API)؛  مجــة  لرب
نشــاء، تعديــل،  نــت ؛ برمجيــات الإ ي عــرب االنرت

و�ف مــع مجتمــع إلكــرت
، عــرض، توســيم،  يــل، تعميــم، مشــاهدة، نــرش ف تحميــل، ترف
ــق  ــى أراء، التعلي ــري ع ــؤ�ش يش ــن، م ــط، تلدي ، رب ــرش ــض، ن تعوي
، أرســال، ومشــاركة أو بطريقــة أخــرى توفــري وســائل  ف عــى، تضمــ�ي
ونيــة أو المعلومــات عــن طريــق شــبكات الحاســوب  لكرت الوســائط االإ
ــور  ــة والص ــور الفوتوغرافي ــل الص ــات لتعدي ــاالت؛ برمجي واالتص
ــحات  ــع المرش ي م

ــمعي-المر�أ ــوى الس ــو والمحت ــوت والفيدي والص
الفوتوغرافيــة وآثــار الواقــع المزيــد )AR)، وهــي الرســوم البيانيــة 
والرســوم المتحركــة والنصــوص والرســومات والبطاقــات الجغرافية 
ونيــة ؛ برمجيــات  لكرت حيــة والوصــالت االإ والبطاقــات البيانــات الرش
وأرســال  وتعديــل  وتنظيــم  تحريــر  دارة  واالإ جمــع  أجــل  مــن 
حاســوبية  برمجيــة  والمعلومــات؛  البيانــات  وتخزيــن  وتقاســم 
ف بإجــراء  يــل للســماح للمســتخدم�ي ف ونيــة قابلــة للترف لكرت للتجــارة االإ
نــت و شــبكات  نرت ونيــة عــرب شــبكات االإ معامــالت تجاريــة إلكرت
ــة  وني لكرت ــائل االإ ــتقبال الرس ــال واس رس ــات الإ ــاالت؛ وبرمجي االتص
ــات محــرك  ــة؛ وبرمجي ي والتنبيهــات واالإخطــارات والرســائل التذكري
جــم لتســهيل  ي المرت

مجيــات، وتحديــدا الســطح البيــىف البحــث؛ والرب
نشــاء مجموعــات وإدارة  ف البــرش واالأالأت ؛ وبرمجيــات الإ التفاعــل بــ�ي
ــات  ــة؛ برمجي اضي ــات االفرت ــل المجتمع ــات داخ ــاج المجموع وإنت
ف البــرش والــذكاء االصطناعــي  لتســهيل التفاعــل والتواصــل بــ�ي
مــع  ي 

البيــىف والتفاعــل  للمشــاهدة  برمجيــات  صناعــي)؛  )ذكاء 
محتــوى الصــور والمــواد الســمعية والســمعية-المرئية والفيديويــة 
والنصــوص والبيانــات المصاحبــة ؛ برمجيــات الحاســوب ؛ برمجيات 
ونيــة والرســوم البيانيــة والصــور  لكرت رســال واســتقبال الرســائل االإ الإ
نــت  نرت ي الســمعي عــرب شــبكات االإ

والصــوت والمحتــوى المــر�أ
ي طبيعــة التطبيــق الهاتــف 

مجيــات �ف و شــبكات االتصــاالت؛ الرب
ــة؛ برمجيــات لمعالجــة الصــور  ائــح الهواتــف المتنقل المتنقــل؛ �ش
شــارات الســمعية والفيديويــة والنصــوص ؛  والرســوم البيانيــة واالإ
مــن أجــل إدارة المعلومــات الشــخصية، وبرمجيــات تزامــن البيانــات 
المرئيــة  والســمعية  الســمعية  شــارات  واالإ الصــور  وإرســال  ؛ 
والفيديويــة والصــور الفوتوغرافيــة وتســجيالت الفيديــو والبيانــات 
عالنــات  واالإ عالنــات  واالإ والتعليقــات  والرســائل  والنصــوص 
موقــع  ومشــاركة  لعــرض  برمجيــات  ؛  والمعلومــات  عالميــة  االإ
ف  المســتخدم وعثــور وتحديــد موقــع و التفاعــل مــع المســتخدم�ي
ــالء )CRM)؛  ــع العم ــات م ــج إدارة العالق ، وبرنام ــري ــن الغ و االأماك
ــل؛  اس ــات الرت ؛ وبرمجي ف ــتهلك�ي ــات المس ــري معلوم ــات لتوف وبرمجي
االأمــوال  وتوزيــع جمــع  تمويــل  وتنظيــم  لتســهيل  وبرمجيــات 
يــة  مجيــات الخاصــة بخدمــات جمــع االأمــوال الخري عــات؛ والرب والترب
مجيــات  ؛ والرب ع المــاىلي نــت وخدمــات التــرب عــرب الشــبكات االنرت
نــت  نرت ي تســهيل نقــل الصــوت عــرب بروتوكــول االإ

لالســتخدام �ف
)VOIP)، والمكالمــات الهاتفيــة، والمكالمــات الفيديويــة، والرســائل 
النصيــة، والرســائل الفوريــة، وخدمــات التواصــل االجتماعــي عــرب 

ــت. ن نرت االإ
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over internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video 
calls, text messages, instant message and online social 
networking services. 

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42399 العالمة التجارية رقم :  42399

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: WhatsApp LLC.  بإسم :  واتس اب ال ال سي

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Marketing, advertising and promotion services; 
Provision of market research and information services; 
Promoting the goods and services of others via the 
internet and communication networks; Business 
and advertising services; Consulting services in the 
fields of advertising and marketing; Facilitating the 
exchange and sale of services and products of third 
parties via computer and communication networks; 
Providing online marketplaces for sellers of goods and/
or services; Providing online facilities for connecting 
sellers with buyers; Business networking; Employment 
and recruiting services; Advertising and information 
distribution services, namely, providing classified 
advertising space via the internet; Charitable services, 
namely, promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community 
service and humanitarian activities; Providing 
telephone directory information via the internet 
and communications networks; Electronic catalog 
services; Customer relationship management; Business 
assistance and consulting services; Providing online 
facilities featuring user comments concerning business 
organizations, service providers, and other resources; 
Providing online business directories featuring the 
businesses, products and services of others. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــث  ــات البح ــري خدم ــج ؛ توف وي ــالن والرت ع ــويق واالإ ــات التس خدم
االآخريــن  وخدمــات  لســلع  ويــج  الرت الســوق؛  ي 

�ف والمعلومــات 
ــة  ــال التجاري ــات االأعم ــاالت؛ خدم ــت واالتص ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ع
عــالن والتســويق؛  ي مجــاالت االإ

عالنــات؛ الخدمــات االستشــارية �ف واالإ
بالغــري  الخاصــة  والمنتجــات  الخدمــات  وبيــع  تبــادل  تســهيل 
عــن طريــق شــبكات الحاســوب واالتصــاالت؛ وتوفــري االأســواق 
ونيــة لبيــع الســلع و/أو الخدمــات؛ وتوفــري مرافــق عــرب  لكرت االإ
االأعمــال؛  تشــبيك  ؛  ين  بالمشــرت ف  البائعــ�ي لتوصيــل  نــت  االنرت
المعلومــات،  وتوزيــع  عــالن  االإ وخدمــات  التوظيــف،  خدمــات 
نــت؛  نرت االإ عــرب  مصنفــة  إعالنيــة  مســاحة  توفــري  وتحديــدا 
يــة، وتحديــدا النهــوض بالوعــي العــام باالأعمــال  والخدمــات الخري
ف والخدمــات العامــة والمجتمعيــة واالأنشــطة  يــة والمتطوعــ�ي الخري
نســانية؛ وتوفــري معلومــات الدليــل الهاتفــي عــن طريــق شــبكات  االإ
ــة؛  وني لكرت ــارس االإ ــات الفه ــاالت؛ وخدم ــبكات االتص ــت وش ن نرت االإ
وإدارة عالقــات العمــالء؛ وتقديــم المســاعدة التجاريــة والخدمــات 
ــات  ــن تعليق ــت تتضم ن ــرب االنرت ــهيالت ع ــري تس ــارية؛ وتوف االستش
ومقدمــي  التجاريــة  بالمنظمــات  يتعلــق  فيمــا  ف  المســتعمل�ي
هــا مــن المــوارد؛ وتوفــري االأدلــة التجاريــة عــرب  الخدمــات وغري

 . ــري ــات الغ ــات والخدم ــال والمنتج ــم أعم ي تض
ــىت ــت ال ن االنرت
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Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42408 العالمة التجارية رقم :  42408

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Riyadh company for the 
manufacture of tobacco Ordinary General 

كة الرياض لصناعة التوباكو  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus- Bazaria - Down town   العنوان :  نابلس -بزاريا -وسط البلد

Applicant for Correspondence:  
laila majde ahmad khanfa 
Nablus-Rafidia-Rafidia Tower 3rd floor    

عنوان التبليغ  :  ليى مجدي احمد خنفة 
 نابلس - رفيديا -برج رفيديا - الطابق الثالث

lailakhanfa217@gmail.com 

Goods/Services:
melliferous 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المعسل 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة معسل اشرت

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42410 العالمة التجارية رقم :  42410

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Riyadh company for the 
manufacture of tobacco Ordinary General 

كة الرياض لصناعة التوباكو  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus- Bazaria - Down town   العنوان :  نابلس -بزاريا -وسط البلد

Applicant for Correspondence:  
laila majde ahmad khanfa 
Nablus-Rafidia-Rafidia Tower 3rd floor    

عنوان التبليغ  :  ليى مجدي احمد خنفة 
 نابلس - رفيديا -برج رفيديا - الطابق الثالث

lailakhanfa217@gmail.com 

Goods/Services:
melliferouf 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معسل
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Date :09/03/2022  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42431 العالمة التجارية رقم :  42431

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Emad waleed mosbah Herbawi  بإسم :  عماد وليد مصباح حرباوي

Applicant Address: Hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:  
adv.nidal ayoub jaber 
hebron-Ras jura - burhan al jabari / 5    

عنوان التبليغ  :  المحامي نضال ايوب جرب 
ي - 5   الخليل - رأس الجورة- مجمع برهان الجعرب

Goods/Services:
DAIRY PRODUCT, BUTTER

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مشتقات االلبان, زبدة

  

 

Date :07/03/2022  التاريخ :07/03/2022

Trademark No.:42438 العالمة التجارية رقم :  42438

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002:  Basel, Switzerland   العنوان :  4002 بازل، سويرا

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Medical services, namely, providing educational 
information regarding the diagnostic, prophylactic 
and therapeutic properties of prescription drugs and 
disease treatment. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمات الطبية وتحديًدا توفري معلومات تعليمية فيما يتعلق 
بالخصائص التشخيصية والوقائية والعالجية الأدوية الوصفات 

الطبية وعالج االأمراض. 

 program اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

98  
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Date :07/03/2022  التاريخ :07/03/2022

Trademark No.:42440 العالمة التجارية رقم :  42440

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002:  Basel, Switzerland   العنوان :  4002 بازل، سويرا

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Providing information regarding insurance coverage 
and reimbursement for prescription drugs; financial 
administration of a patient assistance program for 
providing prescription drugs at reduced cost. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
داد تكاليف أدوية  ف واسرت توفري المعلومات المتعلقة بتغطية التأم�ي
نامج مساعدة المريض لتوفري  دارة المالية لرب الوصفات الطبية؛ االإ

أدوية الوصفات الطبية بتكلفة مخفضة 

 program اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :09/03/2022  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42441 العالمة التجارية رقم :  42441

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002:  Basel, Switzerland   العنوان :  4002 بازل، سويرا

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Business administration of a patient assistance program 
for providing prescription drugs at reduced cost. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إدارة أعمال برنامج مساعدة المريض لتوفري أدوية الوصفات الطبية 

بتكلفة مخفضة. 

 program اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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Date :07/03/2022  التاريخ :07/03/2022

Trademark No.:42442 العالمة التجارية رقم :  42442

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Zhejiang Chint Electrics Co., Ltd.  .يكس كو.، لميتد بإسم :  زهيجيانغ شنت الكرت

Applicant Address1:  Chint Road, Chint Industrial 
Zone, North Baixiang, Yueqing City, 325603 
Zhejiang Province, China 

يال زون، نورث بيكسيانغ،  العنوان :  1شنت رود، شنت اندسرت
ف   ، 325603 زهيجيانغ بروفانس، الص�ي ي

يكينغ سيىت

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Computer software applications, downloadable; 
Intercommunication apparatus; Cables, electric; Wires, 
electric; Rheostats; Transformers [electricity]; Circuit 
breakers; Switches, electric; Converters, electric; 
Electric power converters; Electrical controlling 
devices; Distribution boxes [electricity]; Voltage surge 
protectors; High and low voltage switch board, namely, 
voltage regulators, voltage monitor modules; Theft 
prevention installations, electric; Locks, electric; Video 
monitors; Counters; Measuring instruments; Semi-
conductors; Integrated circuits; Electric apparatus for 
commutation; Lightning arresters; Batteries, electric; 
Solar panels for the production of electricity 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــال،  ــزة االتص ــل، اجه ي ف ــة للترف ــر القابل ــج الكمبيوت ــات برام تطبيق
ة،  ــري ــات المتغ ــة، المقاوم ــالك الكهربائي ــة، االس ــل الكهربائي الكواب
المحــوالت )كهربــاء)، قواطــع الــدارات، المفاتيــح الكهربائيــة، 
اجهــزة  الكهربائيــة،  الطاقــة  محــوالت  الكهربائيــة،  المحــوالت 
التحكــم الكهربائيــة، علــب التوزيــع )كهربــاء)، حاميــات زيــادة 
الجهــد، لوحــة مفاتيــح الجهــد العــاىلي والمنخفــض وتحديــدا 
منظمــات الجهــد ووحــدات مراقبــة الجهــد، منشــآت منــع الرقــة 
الكهربائيــة، االقفــال الكهربائيــة، مراقبــات الفيديــو، عــدادات، 
ــزة  ــة، االجه ــر المتكامل ــالت، الدوائ ــباه الموص ــاس، أش ادوات القي
الكهربائيــة لالتصــاالت، مانعــات الصواعــق، البطاريــات الكهربائية، 

ــاء.  ــاج الكهرب ــية النت ــواح الشمس االل

  

 

Date :06/03/2022  التاريخ :06/03/2022

Trademark No.:42443 العالمة التجارية رقم :  42443

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: SHANGHAI M&G STATIONERY 
INC. 

بإسم :  شانغهاي ام&جي ستيشناري انك. 
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Applicant Address: Building 3, No.3469 Jinqian 
Road, Fengxian District, Shanghai, China 

كت،  العنوان :  بلدينغ 3، نو.3469 جينكيان رود، فينغتشيان ديسرت
ف   شانغهاي، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
pens [office requisites]; Pen ink refills; writing 
instruments; writing materials; Gel roller pens; Ball-
point pens; Mechanical pencils; Highlighter pens; 
Fountain pens; Ink pens; Ink cartridges for fountain 
pens; Brush pens; Marker pens; Pens for marking; 
Pencil leads; Pencils; Oil pastels; Coloured pens; 
Coloured pencils; Crayons; Pencil grips; Pen refills; 
Ballpoint pen refills; Note pads; Leaflets; Writing 
books; Note books; Paper; writing paper; Manuscript 
books; Note paper; Copying paper; Activity books; 
Spiral-bound notebooks; Filler paper; Sketchbooks; 
Notepads; Paper sheets [stationery]; Sketch pads; 
Removable self-stick notes; School writing books; 
Picture books; Memo sorters; Memo pads; Pocket 
notebooks; Stick markers; Writing tablets; Notelets; 
Notebooks; Office glues; Adhesive tape for stationery 
purposes; Adhesive tapes for stationery or household 
purposes; Glue for stationery or household purposes; 
Adhesive tape dispensers [office requisites]; School 
supplies [stationery]; Stationery; Erasing products; 
Correcting tapes [office requisites]; Correcting liquids 
for documents; Correction pens; Electric erasers; 
Erasers; Squares for drawing; Compasses for drawing; 
Drawing instruments; Drawing rulers; Drafting rulers; 
Mechanical pencil sharpeners; Pencil sharpeners, 
electric or non-electric; Pencil sharpeners; Sharpeners 
(Pencil -); Paper cutting crafts; Staplers [office 
machines]; Staples; Pins [stationery]; Staple removers; 
Punches [office requisites]; Sealing machines for offices; 
Ink blotters; Drawing ink; Ink; Inkstands; Inkstones; 
Water-writing cloths for calligraphy practice; Paper; 
pen cases; boxes for pens; clips for offices; folders for 
papers; covers [stationery]; wrappers [stationery]; 
loose-leaf binders; Document portfolios; cabinets for 
stationery [office requisites]; Writing pads; desk mats; 
Paper for wrapping books; Desktop document stands; 
Photograph stands; Stands for writing implements; 
bookends; Paper-clips; Push pins; Clips for offices; Clips 
for paper [stationery]; Clipboards; inking pads; Stamp 
inks; Stamp cases; tickets; ledgers [books]; Billbooks; 
pencil holders; Numbering apparatus; terrestrial

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ ادوات  ــرب ــالم الح ــىأ اق ــادة م ــة[؛ اع ــوازم مكتبي ــرب ]ل ــالم ح اق
كتابــة؛ مــواد كتابــة؛ أقــالم حــرب جــل؛ أقــالم حــرب جــاف؛ أقــالم 
؛  ؛ اقــالم حــرب الرصــاص الميكانيكيــة؛ اقــالم تحديــد؛ اقــالم حــرب
؛ أقــالم الفرشــاة؛ اقــالم تحديــد؛  خراطيــش الحــرب الأقــالم الحــرب
اقــالم للتحديــد؛ رصــاص اقــالم الرصــاص؛ اقــالم رصــاص؛ ألــوان 
باســتيل زيتيــة؛ أقــالم ملونــة؛ اقــالم رصاص ملونــة؛ أقــالم تلوين؛ 
ــوات  ــالم؛ عب ــة االق ــادة تعبئ ــوات اع ــاص؛ عب ــم رص ــض قل مقاب
؛ دفاتــر المالحظــات؛ منشــورات؛ كتــب  اعــادة تعبئــة اقــالم الحــرب
الكاتبــة؛ دفاتــر مالحظــات؛ ورق؛ ورق كتابــة؛ كتــب المخطوطــات؛ 
اوراق المالحظــات؛ ورق تصويــر؛ كتــب االأنشــطة؛ دفــرت مالحظــات 
المالحظــات؛  دفاتــر  الرســم؛  كراســة  حشــو؛  ورق  ؛  ي

حلــزو�ف
صفائــح مــن الــورق ]قرطاســية[؛ لوحــات رســم؛ مالحظــات ذاتيــة 
ــب المصــورة؛  ــة المدرســة؛ الكت ــب كتاب ــة؛ كت زال ــة لالإ اللصــق قابل
اوراق  الجيــب؛  دفاتــر  المذكــرة؛  لوحــات  مذكــرات؛  فــارزات 
ــر  ة؛ دفات ــري ــة صغ ــة؛ اوراق كتاب ــواح الكتاب ــد؛ ال ــة للتحدي الصق
ــة؛  ــراض المكتبي ــق لالأغ ــط الص ي ــب؛ �ش ــراء المكت ــات؛ غ المالحظ
ليــة؛ الغــراء لالأغــراض  ف ائــط الصقــة للقرطاســية أو لالأغــراض المرف �ش
طــة الالصقــة ]مســتلزمات  ليــة؛ موزعــات االأ�ش ف المكتبيــة أو المرف
ــات  ــية؛ منتج ــية[؛ قرطاس ــية ]قرطاس ــوازم المدرس ــب[؛ الل المكت
ســوائل  المكتــب[؛  ]مســتلزمات  التصحيــح  ائــط  �ش المســح؛ 
كهربائيــة؛  مماحــي  التصحيــح؛  أقــالم  للمســتندات؛  تصحيــح 
مماحــي؛ مربعــات للرســم؛ بوصــالت للرســم؛ أدوات الرســم؛ 
مســاطر الرســم؛ مســاطر الصياغــة؛ مبــاري أقــالم الرصــاص 
ــة؛  ــري كهربائي ــة أو غ ــاص كهربائي ــالم الرص ــاري أق ــة؛ مب الميكانيكي
ــات  ــاص -)؛ مصنوع ــم رص ــاري )قل ــاص؛ المب ــالم الرص ــاري أق مب
تقطيــع الــورق؛ كباســات ]آالت مكتبيــة[؛ مشــبك الــورق؛ دبابيــس 
ــة[؛ آالت  ــوازم مكتبي ــات ]ل ــابك؛ خرام ــالت المش ــية[؛ مزي ]قرطاس
ة؛  ــرب ؛ مح ــرب ــم؛ ح ــرب الرس ؛ ح ــرب ــافات الح ــب؛ نش ــم للمكات الخت
؛ أقمشــة الكتابــة المائيــة لممارســة الخــط؛  خزانــات اقــالم الحــرب
للمكاتــب؛  دبابيــس  لالأقــالم؛  صناديــق  اقــالم؛  علــب  ورق؛ 
مجلــدات لــالأوراق؛ أغلفــة ]قرطاســية[؛ أغلفــة ورقيــة ]قرطاســية[؛ 
خزانــات  المســتندات؛  محافــظ  الســائب؛  للــورق  حافظــات 
ــب؛ ورق  ــر المكت ــة؛ حصائ ــر الكتاب ــية[؛ دفات ــية ]قرطاس للقرطاس
لتغليــف الكتــب؛ حمــاالت وثائــق ســطح المكتــب؛ حمــاالت صــور؛ 
حمــاالت الأدوات الكتابــة؛ مســاند كتــب؛ مشــابك الــورق؛ دبابــس 
ــواح  ــية[؛ ال ــورق ]قرطاس ــابك لل ــب؛ مش ــابك للمكات ــط؛ مش ضغ
ــع؛ ــب الطواب ــع؛ عل ــار الطواب ؛ أحب ــري ــات تحب ــابك؛ ختام ذات مش
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globes; teaching materials [except apparatus]; writing 
chalk; chalk holders; blackboards; Magnetic boards 
being office requisites; Blackboard erasers [chalk 
erasers]; Whiteboard erasers; Teaching manuals; 
Gift certificates; Printed certificates; greeting cards; 
postcards; Papers for painting and calligraphy; copying 
paper [stationery]; Waterproof paper; inking ribbons; 
spools for inking ribbons; Typewriters; paper shredders 
for office use; Paper binding machine for office use; 
Document laminators for office use 

ــالم  ــة اق ؛ حامل ــري ــب الفوات ــب[؛ كت ــبة ]كت ــر محاس ــر؛ دفات تذاك
قيــم؛ خرائــط كرويــة؛ مــواد التعليــم ]باســتثناء  رصــاص؛ جهــاز الرت
ــواح  ــبورة ]ال ؛ س ــري ــاالت الطباش ــة؛ حم ــري الكتاب ــزة[؛ طباش االأجه
تدريــس[ ســبورات؛ لوحــات مغناطيســية وهــي متطلبــات مكتبيــة؛ 
ــبورة؛  ــات الس [؛ ممحاي ــري ــات الطباش ــبورة ]ممحاي ــات الس ممحاي
المطبوعــة؛  الشــهادات  الهدايــا؛  التدريــس؛ شــهادات  كتيبــات 
ــة؛ أوراق للرســم والخــط؛ ورق  ــات بريدي ــة؛ بطاق ــات ترحيبي بطاق
؛ مكبــات  ائــط التحبــري طباعــة ]القرطاســية[؛ ورق مقــاوم للمــاء؛ �ش
ــتخدام  ــورق لالس ــات ال ــة؛ ممزق ؛ االآالت الكاتب ــري ــط التحب ائ لرش
تغليــف  ؛  ي المكتــىب لالســتخدام  الــورق  تجليــد  آلــة  ؛  ي المكتــىب

ي  ــىب ــتخدام المكت ــتندات لالس المس
  

 

Date :09/03/2022  التاريخ :09/03/2022

Trademark No.:42448 العالمة التجارية رقم :  42448

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: British American Tobacco 
(Brands) Inc. 

يكان توباكو )براندز) اينك.  بإسم :  بريتيش امري

Applicant Address251:  Little Falls Drive, Suite 
100,  Wilmington DE 19808-1674,  United States 
of America 

العنوان :  251 ليتل فولز درايف، سوت 100، ويلمنغتون دي اي 
1674-19808، الواليات المتحدة االمريكية  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج
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Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42460 العالمة التجارية رقم :  42460

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Union Food Company for Food 
Industries 

كة يونيون فود لصناعة وتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine - Hebron   ف - الخليل العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
CHOCOLATE, SWEETS, CANDIES, BISCUITS( ALL KINDS), 
CAKE, ICE CREAM, PANCAKES.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالتة, الحلويات, السكاكر, البسكويت)بكافة انواعه), الكيك, 

البوظة)ايسكريم), الفطائر, 
  

 

Date :10/03/2022  التاريخ :10/03/2022

Trademark No.:42461 العالمة التجارية رقم :  42461

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Union Food Company for Food 
Industries 

كة يونيون فود لصناعة وتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine - Hebron   ف - الخليل العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
CHOCOLATE, SWEETS, CANDIES, BISCUITS (ALL KINDS), 
CAKE, ICE CREAM, PANCAKES. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالتة, الحلويات, السكاكر, البسكويت )بكافة انواعه), الكيك, 

البوظة )ايسكريم), الفطائر 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :14/03/2022  التاريخ :14/03/2022

Trademark No.:42464 العالمة التجارية رقم :  42464

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: The two brothers Mujahid Mall, 
food and consumer goods company 

كة االخوين مجاهد مول للمواد الغذائية واالستهالكية  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron-dewar al jalada   العنوان :  الخليل - دوار الجلدة

Applicant for Correspondence:  
sudqi yasseen hoseen samouh 
hebron-dewar al jalada    

ف سموح  ف حس�ي ي ياس�ي
عنوان التبليغ  :  صد�ت

 الخليل-دوار الجلدة 

Goods/Services:
COFFEE, COOKING SALT, BISCUITS, RICE, TEA, MEAL-
SPICES, SUGAR, CHOCOLATE 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قهوة, ملح, بسكويت, ارز, شاي, دقيق, بهارات, سكر, شوكوالتة 

  

 

Date :14/03/2022  التاريخ :14/03/2022

Trademark No.:42467 العالمة التجارية رقم :  42467

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Amjed KHaled Mouhamad 
ALADAS

بإسم :  امجد خالد محمد العدس

Applicant Address :PALESTINE - JENIN        0598345416 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
Adv Mousa emad mousa abu sroor 
jenin   

عنوان التبليغ  :  المحامي موس عماد موس ابو �ور 
ف - 0598345416  جن�ي

Goods/Services:
cardboard , charts, wrappers( stationery ) , copying 
paper (stationery) .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ورق نسخ ) قرطاسية ) ، اغلفة ورقية ) قرطاسية ) ، ورق مسطر ، 

ورق مقوى .

PAPER اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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Date :16/03/2022  التاريخ :16/03/2022

Trademark No.:42476 العالمة التجارية رقم :  42476

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: ahmad mahmod  taha yaghmour بإسم :  احمد محمود طه يغمور

Applicant Address: hebron-alharas       العنوان :  الخليل -الحرس

Applicant for Correspondence:  
adv Anan yagmour 
hebron-    

عنوان التبليغ  :  المحامي عنان يغمور
 الخليل

Goods/Services:
clothing,footwear,headgear

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس و لباس القدم و اغطية الراس

  

 

Date :17/03/2022  التاريخ :17/03/2022

Trademark No.:42483 العالمة التجارية رقم :  42483

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Epic and Mashari Sheikh Al-
Jabal Company 

كة ملحمة ومشاري شيخ الجبل  بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron- ber almahjar   العنوان :  الخليل - برأ المحجر

Applicant for Correspondence:  
Lawyer Monther sharef 
Hebron - Ibn Rushd Circle - Golden Tower Building 
- 7th floor    

يف  عنوان التبليغ  :  المحامي منذر �ش
ي - ط 7  ج الذهىب  الخليل -دوار ابن رشد - عمارة الرب

Goods/Services:
snack-bar services، Services for providing food and 
drink، restaurant services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات،  تقديم الوجبات الخفيفة، خدمات توفري االأطعمة والمرش

خدمات مطاعم 

109  

110  



88

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :17/03/2022  التاريخ :17/03/2022

Trademark No.:42484 العالمة التجارية رقم :  42484

Class: 33 ي الصنف :   33
�ف

Applicant Name: Eagle Distilleries Co.   كة معامل النر للتقطري بإسم :  �ش

Applicant Address: Wasfi Al-Tal St. P.O. Box (4), 
Zarka (13110), Jordan 

العنوان :  شارع الشهيد وصفي التل، ص.ب. )4)، الزرقاء 
)13110)، االأردن  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Gin; Arak; Whisky; Wine; Vodka; Rum; Brandy; Liqueur 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اندي ؛ الليكري  ؛ النبيذ ؛ الفودكا ؛ الرم ؛ الرب الجن ؛ العرق ؛ الوسكي

  

 

Date :17/03/2022  التاريخ :17/03/2022

Trademark No.:42485 العالمة التجارية رقم :  42485

Class: 33 ي الصنف :   33
�ف

Applicant Name: Eagle Distilleries Co.   كة معامل النر للتقطري بإسم :  �ش

Applicant Address: Wasfi Al-Tal St. P.O. Box (4), 
Zarka (13110), Jordan 

العنوان :  شارع الشهيد وصفي التل، ص.ب. )4)، الزرقاء 
)13110)، االأردن  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal 

Goods/Services:
Gin; Arak; Whisky; Wine; Vodka; Rum; Brandy; Liqueur 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اندي ؛ الليكري  ؛ النبيذ ؛ الفودكا ؛ الرم ؛ الرب الجن ؛ العرق ؛ الوسكي

  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42491 العالمة التجارية رقم :  42491

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Financial services, namely, credit card and debit 
card transaction processing services, electronic cash 
transactions, and credit card and debit card payment 
processing services; stored value prepaid card services, 
namely, processing electronic payments through 
prepaid cards; providing electronic payment services 
involving electronic processing and subsequent 
transmission of bill payment data for purchase of goods 
and services in-store, electronically or via the Internet, 
mobile phone or smart phone 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات الماليــة وتشــمل، خدمــات معالجــة معامــالت بطاقــات 
ــة،  وني لكرت ــة االإ ــالت النقدي ــم، والمعام ــات الخص ــان وبطاق االئتم
وخدمــات معالجــة الدفــع ببطاقــات االئتمــان وبطاقــات الخصــم؛ 
المخزنــة  القيمــة  ذات  مســبًقا  المدفوعــة  البطاقــات  خدمــات 
ــات  ــالل البطاق ــن خ ــة م وني لكرت ــات االإ ــة المدفوع ــمل معالج وتش
ي تتضمــن 

ي الــىت
و�ف لكــرت المدفوعــة مســبًقا؛ توفــري خدمــات الدفــع االإ

ــري  ــع الفوات ــات دف ــق لبيان ــل الالح ــة والتحوي وني لكرت ــة االإ المعالج
نــت،  نرت ونًيــا أو عــرب االإ ي المتجــر، أو إلكرت

اء الســلع والخدمــات �ف لــرش
ــذكي  ــف ال ــف المحمــول أو الهات أو الهات
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Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42493 العالمة التجارية رقم :  42493

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Mobile phone software and computer software for 
mobile digital devices that allows users to access 
coupons, incentive award program loyalty points, 
special offers, vouchers, savings and discount 
information; mobile phone software and computer 
software for mobile digital devices that enables tracking 
of accumulated rewards points; mobile phone software 
and computer software for mobile digital devices that 
allows users to access and electronically download 
price information, price-comparison information, 
product information and product reviews; mobile 
phone software and computer software for mobile 
digital devices that enables purchases of goods and 
services, that enables order fulfillment and shipment of 
goods on a regular, semi-regular or one-time basis, and 
that enables electronic payments for purchase of goods 
and services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برامــج الهاتــف المحمــول وبرامــج الكمبيوتــر لالأجهــزة الرقميــة 
القســائم،  إىل  الوصــول  ف  للمســتخدم�ي تتيــح  ي 

الــىت المحمولــة 
ــة،  ــروض الخاص ــة، الع ي ف ــآت التحفري ــج المكاف نام ــوالء لرب ــاط ال نق
ــف  ــج الهات ــات؛ برام ــرات والخصوم ــات المدخ ــائم، معلوم القس
ي 

ــىت ــة ال ــة المحمول ــزة الرقمي ــر لالأجه ــج الكمبيوت ــول وبرام المحم
ــف المحمــول  اكمــة؛ برامــج الهات ــع نقــاط المكافــآت المرت ــح تتب تتي
ف  ي تتيــح للمســتخدم�ي

والكمبيوتــر لالأجهــزة الرقميــة المحمولــة الــىت
الوصــول إىل معلومــات االأســعار ومعلومــات مقارنــة االأســعار 
ونًيــا؛ برامــج  يلهــا إلكرت ف ومعلومــات المنتــج ومراجعــات المنتــج وترف
الهاتــف المحمــول وبرامــج الكمبيوتــر لالأجهــزة الرقميــة المحمولــة 
ــات  ــة الطلب ــح تلبي ي تتي

ــىت اء الســلع والخدمــات ، وال ــح �ش ي تتي
ــىت ال

ــرة  ــم أو لم ــبه منتظ ــم أو ش ــاس منتظ ــى أس ــع ع ــحن البضائ وش
اء الســلع والخدمــات  ي لــرش

و�ف لكــرت ي تتيــح الدفــع االإ
واحــدة ، والــىت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42495 العالمة التجارية رقم :  42495

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Eyeglasses; sunglasses; eyeglass and sunglass cases; 
goggles for sports; sports and bicycle helmets; cases 
and covers for cell phones and hand-held computing 
devices, namely, tablet computers and portable 
wrist-mounted digital electronic devices for audio 
recording and audio playback; armbands specially 
adapted for personal electronic devices, namely, 
cell phones and MP3 players; earphones, ear buds, 
headphones; wearable activity trackers in the form of 
watches and bracelets that monitor, track and report 
fitness, training and activity levels; mouth guards 
for athletic use; downloadable mobile applications 
for playing non-downloadable and downloadable 
videos and information in the field of fitness, exercise 
programs, nutrition and diet planning; downloadable 
video recordings featuring information on fitness, 
exercise programs, nutrition and diet planning; health 
monitoring devices consisting of pedometers and 
calorie monitors 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نظــارات؛ نظــارات شمســية؛ علــب النظــارات والنظارات الشمســية؛ 
نظــارات واقيــة لالألعــاب الرياضيــة؛ خــوذ الدراجــات الهوائيــة 
ــزة  ــة وأجه ــف المحمول ــة الهوات ــب وأغطي ــة؛ عل ــاب الرياض وااللع
ــة  ــر اللوحي ــزة الكمبيوت ــمل، أجه ــد وتش ــة بالي ــر المحمول الكمبيوت
ونيــة الرقميــة المحمولــة عــى المعصــم لتســجيل  لكرت واالأجهــزة االإ
لالأجهــزة  مكيفةخصيًصــا  شــارات  الصــوت؛  وتشــغيل  الصــوت 
ــغالت  ــة ومش ــف المحمول ــمل، الهوات ــخصية وتش ــة الش وني لكرت االإ
MP3؛ ســماعات، ســماعات االأذن، ســماعات الــرأس؛ أجهــزة تعقــب 
ــة  ــاور لمراقب ــاعات وأس ــكل س ــى ش ــداء ع ــة لالرت ــاط القابل النش
ــات  ــاط؛ واقي ــب والنش ــة والتدري ــتويات اللياق ــعار مس ــع وإش وتتب
؛ تطبيقــات الهاتــف المحمــول القابلــة  ي

الفــم لالســتخدام الريــا�ف
يــل لتشــغيل مقاطــع الفيديــو والمعلومــات غــري القابلــة  ف للترف
ي مجــال اللياقــة البدنيــة وبرامــج التماريــن 

يــل �ف ف والقابلــة للترف
ــة  ــو قابل ــجيالت فيدي ؛ تس ي

ــذا�أ ــام الغ ــط النظ ــة وتخطي والتغذي
ــن  ــة وبرامــج التماري ــل تعــرض معلومــات عــن اللياقــة البدني ي ف للترف
ــة  ــة الصحي ــزة المراقب ؛ أجه ي

ــذا�أ ــام الغ ــط النظ ــة وتخطي والتغذي
ي تتكــون مــن عــدادات الخطــى وأجهــزة مراقبــة الســعرات 

الــىت
ــة  الحراري
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Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42496 العالمة التجارية رقم :  42496

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Retail department store services; online retail 
department store services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات متجر البيع بالتجزئة ؛ خدمات متجر البيع بالتجزئة عرب 

نت  نرت االإ
  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42497 العالمة التجارية رقم :  42497

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  
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Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Foam massage rollers; massage apparatus in the shape 
of balls; compression sleeves for athletic use 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بكرات تدليك من الفوم؛ أجهزة تدليك عى شكل كرات؛ أكمام 

ي 
ضغط لالستخدام الريا�ف

  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42498 العالمة التجارية رقم :  42498

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Watches; jewelry; watch bands and straps; stop 
watches; sport watches 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ساعات؛ مجوهرات؛ سوار وسيور ساعات؛ ساعات توقيت؛ ساعات 

رياضية 
  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42499 العالمة التجارية رقم :  42499
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Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Printed publications, namely, journals, day planners and 
newsletters featuring activity planning, inspirational, 
lifestyle, nutritional, fitness, and fitness and nutrition 
tracking information 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منشــورات مطبوعــة وتشــمل، المجــالت، المخططــات اليوميــة 
تخطيــط  تتبــع  معلومــات  تعــرض  ي 

الــىت خباريــة  االإ ات  والنــرش
النشــاط، الملهمــة، نمــط الحيــاة، التغذيــة، اللياقــة البدنيــة 

البدنيــة  واللياقــة  التغذويــة  المعلومــات  ووتتبــع 
  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42500 العالمة التجارية رقم :  42500

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Fitness and exercise equipment and accessories, 
namely, ab wheels, balance disks, balance pods, 
exercise balls, exercise bands, exercise hand grippers, 
exercise weights, exercise wheels, fitness balls, hand 
weights, jump ropes, kettle bells, manually operated 
exercise equipment, sand bag sets, walking weights, 
weighted balls, exercise steppers, foam exercise 
rollers, yoga blocks, work-out gloves; fitness and 
exercise equipment and accessories for speed training,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن وملحقاتهــا وتشــمل، عجــالت  ــة والتماري ــة البدني معــدات اللياق
ــرات  ــوازن، ك ــوالت الت ــوازن، كبس ــراص الت ــالت، أق ــن العض تمري
أوزان  للتمريــن،  يــد  قابضــات  التمريــن،  عصابــات  التمريــن، 
ــد،  ــة، أوزان الي ــة البدني ــرات اللياق ــن، ك ــالت التمري ــن، عج للتمري
ي 

ــىت ــن ال ــدات التمري ــرس، مع ــكل ج ــى ش ــز، أوزان ع ــال القف حب
ــرات  ، ك ي

ــسش ــال الم ــل، أثق ــاس رم ــات أكي ــا، مجموع ــل يدويً تعم
ــات  ــة، مكعب ــن الرغوي ــرات التمري ــن، بك ــات للتمري ــال، منص االأثق
اليوغــا، قفــازات التمريــن؛ معــدات اللياقــة البدنيــة والتماريــن
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namely, agility ladders, agility cones, agility hurdles, 
agility dots, speed chutes and speed trainers in the 
nature of resistance chutes; fitness and exercise 
equipment and accessories, namely, balance boards for 
improving strength, toning, conditioning, balance, and 
proprioception; fitness and exercise equipment and 
accessories, namely, spring bars for exercising; fitness 
and exercise equipment and accessories, namely, core 
gliders in the nature of core sliders; fitness and exercise 
equipment and accessories, namely, cushioned training 
gloves for gripping weights, not for cold weather use; 
fitness and exercise equipment and accessories, namely, 
exercise bands, exercise bands for developing physical 
resistance, exercise bands for use while stepping, 
and exercise bands for the body; pumps for inflating 
sports equipment, namely, exercise balls and bicycle 
tires; balancing kits comprised of balance boards for 
improving strength, toning, conditioning, balance, and 
proprioception; agility exercise kits comprised primarily 
of agility ladders, agility cones, agility hurdles, agility 
dots, speed chutes and speed trainers in the nature of 
resistance chutes 

وملحقاتهــا للتدريــب الريــع وتشــمل، ســاللم الرشــاقة، مخاريــط 
الرشــاقة، عقبــات الرشــاقة، نقــاط الرشــاقة، مزالــق وممرنــات 
ــات  ــدات وملحق ــة؛ مع ــق المقاوم ــكل مزال ي بش

ــأ�ت ي ت
ــىت ــة وال الرع

ف  اللياقــة البدنيــة والتمريــن وتشــمل، ألــواح التــوازن لتحســ�ي
القــوة، تهذيــب شــكل الجســم، التكييــف، التــوازن، والحــس 
العميــق بالجســم؛ معــدات اللياقــة البدنيــة والتماريــن وملحقاتهــا 
وتشــمل، القضبــان مــع النوابــض للتمرين؛ معــدات اللياقــة البدنية 
والتماريــن وملحقاتهــا وتشــمل، أقــراص االنــزالق؛ معــدات اللياقــة 
ــة  ــب مبطن ــازات تدري ــمل، قف ــا وتش ــن وملحقاته ــة والتماري البدني
ــزة  ــارد؛ أجه ــس الب ي الطق

ــتخدام �ف ــس لالس ــاك االأوزان ، ولي مس الإ
وملحقــات اللياقــة البدنيــة والتماريــن الرياضيــة وتشــمل، عصابــات 
التمريــن، عصابــات التمريــن لتطويــر المقاومــة الجســدية، عصابات 
ــم؛  ــن للجس ــات التمري ، وعصاب ي

ــسش ــاء الم ــتخدام أثن ــن لالس تمري
مضخــات لنفــخ المعــدات الرياضيــة وتشــمل، كــرات التمريــن 
ي تتكــون مــن 

وإطــارات الدراجــات؛ مجموعــات الموازنــة والــىت
ف القــوة، تهذيــب شــكل الجســم، التكييــف،  ألــواح التــوازن لتحســ�ي
ــن  ــدات تماري ــة مع ــم؛ مجموع ــق بالجس ــس العمي ــوازن، والح الت
ــاقة،  ــط الرش ــاقة، مخاري ــاللم الرش ــن س ــون م ي تتك

ــىت ــاقة وال الرش
ي 

عقبــات الرشــاقة، نقــاط الرشــاقة، مزالــق وممرنــات الرعــة والــىت
ــق المقاومــة  ي بشــكل مزال

ــأ�ت ت

  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42501 العالمة التجارية رقم :  42501 

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
All-purpose carrying bags; sport bags; duffle bags; 
wheeled bags; beach bags; backpacks and tote bags; 
waist packs; wrist wallets; umbrellas; trekking poles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حقائب حمل لجميع االأغراض؛ حقائب رياضية؛ حقائب واقية من 

المطر؛ حقائب بعجالت؛ حقائب للشاطئ؛ حقائب الظهر وحقائب 
اليد؛ حقائب الخر؛ محافظ المعصم؛ المظالت؛ عىي للرحالت 

ي شق الطريق وتسلق الجبال 
تساعد �ف
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Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42502 العالمة التجارية رقم :  42502

Class: 27 ي الصنف :   27
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Bags specially adapted for yoga mats; yoga towels 
specially adapted for yoga mats; personal exercise 
mats; fitness mats, namely, meditation mats; yoga 
mats; interlocking personal exercise mats 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــأة  ــا مهي ــف يوج ــا؛ مناش ــجاد اليوغ ــا لس ــأة خصيًص ــب مهي حقائ
خصيًصــا لحصائــر اليوغــا؛ حصائــر التماريــن الشــخصية؛ حصائــر 
اللياقــة البدنيــة وتشــمل، حصائــر التأمــل؛ حصائــر اليوغــا؛ حصائر 

ــة  ــن الشــخصية المركب التماري
  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42503 العالمة التجارية رقم :  42503

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  
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Applicant for Correspondence:  
Firas Attereh Intellectual Property 
Nablus, Galarya Center, P.O.Box 768    

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Water bottles sold empty 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زجاجات مياه تباع فارغة 

  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42504 العالمة التجارية رقم :  42504

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Towels 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مناشف 

  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42505 العالمة التجارية رقم :  42505

Class: 26 ي الصنف :   26
�ف
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Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Hair accessories, namely, hair sticks, twisters, jaw clips, 
claw clips, snap clips, hair ties, hair scrunchies; hair 
ornaments in the nature of hair wraps; hair ornaments 
in the form of combs; armbands 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إكسســوارات الشــعر وتشــمل، عــىي الشــعر، مجعــدات الشــعر، 
الشــعر، ربطــات  الشــعر، حباســات  الشــعر، مالقــط  مالقــط 
ــىي  ــعر؛ ح ــاء للش ــعر كغط ــىي الش ــعر؛ ح ــات الش ــعر؛ ربط الش

ــد  ــارات الي ــط؛ ش ــكل مش ــعر بش ش
  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42506 العالمة التجارية رقم :  42506

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

 مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  
                   

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Clothing, namely, tops and bottoms; dresses; vests; 
sweatshirts and sweatpants; warm-up suits; tights; 
leggings; outerwear, namely, coats, hats, neck warmers, 
ear warmers, muffs, balaclavas, gloves, glove liners 
being integral parts of gloves, and mittens; thermal 
underwear; undergarments; sports bras; loungewear; 
swimwear; socks; sleepwear; lingerie; footwear; 
headwear; belts; wristbands as clothing; neckwear, 
namely, bandanas and scarves 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبــس وتشــمل، المالبــس العلويــة والســفلية؛ أثــواب؛ صدرات؛ 
أثــواب ضيقــة؛  بــدالت االحمــاء؛  بلــوزات و�اويــل رياضيــة؛ 
طماقــات؛ مالبــس خارجيــة وتشــمل، معاطــف، قبعــات، مدفئــات 
العنــق، مدفئــات االأذن، أغطيــة لتدفئــة اليديــن، أقنعــة، قفــازات، 
ي تعتــرب كجــزء مــن القفــازات؛ مالبــس 

بطانــات القفــازات الــىت
ــة؛  ــدر الرياضي ــاالت الص ــة؛ حم ــس داخلي ــة؛ مالب ــة حراري داخلي
مالبــس البيــت؛ مالبــس ســباحة؛ جــوارب؛ مالبــس نــوم؛ بياضــات؛ 
ــة للــرأس؛ أحزمــة؛ معاصــم اليــد كمالبــس؛  لبــاس القــدم؛ أغطي

ــحة  ــات واالأوش ــمل، العصب ــق وتش ــاس العن لب
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Date :21/03/2022  التاريخ :21/03/2022

Trademark No.:42514 العالمة التجارية رقم :  42514

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Eyad Kamal Ramadan Abu 
Sheriha Corporation 

يحة  بإسم :  مؤسسة اياد كمال رمضان ابو �ش

Applicant Address: Al Swefieha, Kawkab Street, 
Behind Zaatr and Zeit , Amman, Jordan 

العنوان :  الصويفية ، شارع الكوكب ، خلف زيت وزعرت ، عمان ، 
االردن  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Crepe , Chocolate ,cakes,  cacao,  cacao products , 
biscuits , Beverages (Cocoa-based-), Waffles, pastries , 
ice cream, Mousses ( Chocolate) , confectionery , bread, 
cookies ,  coffee , Coffee-based beverages, honey, flour 
, Sugar confectionery, Sweeteners ( natural ) , Tarts, 
Muesli 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــكويت ،  ــكاكاو ، بس ــات ال ــك ، كاكاو، منتج ــكوالته، كي ــب ، ش كري
ــر ، بوظــة )  ــات اساســها الشــكوالته ، كعكــة الوفــل ، فطائ وب مرش
ف ، كعــك محــى ،  ايســكريم) ، موســيه الشــكوالته، حلويــات ، خــرب
وبــات اساســها القهــوة ، العســل ، الدقيــق ، حلويــات  قهــوة ، مرش

الســكر ، محليــات طبيعيــة ، تورتــات ، حلــوى الموســىي 

  

 

Date :21/03/2022  التاريخ :21/03/2022

Trademark No.:42517 العالمة التجارية رقم :  42517

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Mahmoud Jaber Jamjoum  بإسم :  محمود جرب جمجوم

Applicant Address :Hebron   العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
MILK AND DAIRY PRODUCT 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحليب ومنتجات الحليب 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة جميد و اسم العائلة اشرت
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Date :22/03/2022  التاريخ :22/03/2022

Trademark No.:42524 العالمة التجارية رقم :  42524

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: MeiShang (GZ) Cosmetics 
Co.,Ltd. 

بإسم :  ميشانغ )دجي زد) كوزميتيكس كو.، ليمتد. 

Applicant Address: Room 2501, No. 83, Pazhou 
Avenue, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P. R. China 

يكت،  . 83، بازهو أفنيو، هايزهو ديسرت العنوان :  روم 2501، نمرب
ف الشعبية.   ، غوانغدونغ بروفينس،  جمهورية الص�ي ي

غوانغزهو سيىت

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Beauty salon services; tattooing; dermatology services; 
body shaping treatment; massage; visagists’ services; 
hairdressing; medical clinic services; manicuring; 
depilatory waxing; dietitian service; chiropractic; 
hospital services; health care; physical therapy; plastic 
surgery; aromatherapy services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات صالــون التجميــل؛ الوشــم؛ خدمــات االأمــراض الجلديــة؛ 
اء  عــالج تشــكيل الجســم؛ المســاج )التدليــك)؛ خدمــات خــرب
التجميــل؛ تصفيــف الشــعر؛ خدمــات العيــادات الطبيــة؛ العنايــة 
بأظافــر اليديــن؛ شــمع إزالــة الشــعر؛ خدمــة اختصــا�ي تغذيــة؛ 
ــة  ــفيات؛ الرعاى ــات المستش ــاب؛ خدم ــة لالأعص ــة اليدوي المعالج
ــالج  ــات الع ــة؛ خدم ــة تجميلي ــي؛ جراح ــالج الطبيع ــة؛ الع الصحي

ــور.  بالعط
  

 

Date :22/03/2022  التاريخ :22/03/2022

Trademark No.:42525 العالمة التجارية رقم :  42525

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: MeiShang (GZ) Cosmetics Co.,Ltd.  .بإسم :  ميشانغ )دجي زد) كوزميتيكس كو.، ليمتد

Applicant Address: Room 2501, No. 83, Pazhou 
Avenue, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P. R. China 

يكت،  . 83، بازهو أفنيو، هايزهو ديسرت العنوان :  روم 2501، نمرب
ف الشعبية.   ، غوانغدونغ بروفينس،  جمهورية الص�ي ي

غوانغزهو سيىت
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Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Advertising; marketing research; commercial 
administration of the licensing of the goods and 
services of others; procurement services for others 
[purchasing goods and services for other businesses]; 
sales promotion for others; provision of an on-line 
marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; personnel management consultancy; 
systemization of information into computer databases; 
business auditing; rental of sales stands. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خيــص  لرت التجاريــة  دارة  االإ التســويق؛  بحــوث  وإعــالن؛  دعايــة 
اء الســلع  اء لالآخريــن ]�ش ســلع وخدمــات االآخريــن؛ خدمــات الــرش
؛  لالآخريــن  المبيعــات  ترويــج  االأخــرى[؛  لالأعمــال  والخدمــات 
ي وبائعــي الســلع والخدمــات؛  نــت لمشــرت نرت توفــري أماكــن عــرب االإ
ي قواعــد 

؛ تنظيــم المعلومــات �ف ف إستشــارات إدارة شــؤون الموظفــ�ي
ــع.  ــاك بي ــار أكش ــال؛ إيج ــق االأعم ــر؛ تدقي ــات الكمبيوت بيان

  

 

Date :22/03/2022  التاريخ :22/03/2022

Trademark No.:42526 العالمة التجارية رقم :  42526

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: MeiShang (GZ) Cosmetics 
Co.,Ltd. 

بإسم :  ميشانغ )دجي زد) كوزميتيكس كو.، ليمتد. 

Applicant Address: Room 2501, No. 83, Pazhou 
Avenue, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P. R. China 

يكت،  . 83، بازهو أفنيو، هايزهو ديسرت العنوان :  روم 2501، نمرب
ف الشعبية.   ، غوانغدونغ بروفينس،  جمهورية الص�ي ي

غوانغزهو سيىت

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
cleansing milk for toilet purposes; cleaning 
preparations; cosmetics; beauty masks; essential oils; 
perfumes; cosmetic kits; lotions for cosmetic purposes; 
cosmetic oil; cosmetic preparations for skin care. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التنظيــف؛  ات  مســتحرف المرحــاض؛  الأغــراض  منظــف  حليــب 
ات التجميــل؛ أقنعــة تجميــل؛ زيــوت عطريــة؛ العطــور؛  مســتحرف
ات التجميــل؛ َُّســوالت )لوشــن) الأغــراض  مجموعــات مســتحرف
للعنايــة  التجميــل  ات  مســتحرف للتجميــل؛  زيــوت  التجميــل؛ 

ة.  بالبــرش
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Date :22/03/2022  التاريخ :22/03/2022

Trademark No.:42528 العالمة التجارية رقم :  42528

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: MeiShang (GZ) Cosmetics Co.,Ltd.  .بإسم :  ميشانغ )دجي زد) كوزميتيكس كو.، ليمتد

Applicant Address: Room 2501, No. 83, Pazhou 
Avenue, Haizhu District, Guangzhou City, 
Guangdong Province, P. R. China 

يكت،  . 83، بازهو أفنيو، هايزهو ديسرت العنوان :  روم 2501، نمرب
ف الشعبية.   ، غوانغدونغ بروفينس،  جمهورية الص�ي ي

غوانغزهو سيىت

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Dietetic beverages adapted for medical purposes; 
nutritional supplements; medical preparations for 
slimming purposes; sanitary napkins; disinfectant 
soap; dietary fibre; mineral food supplements; royal 
jelly dietary supplements; protein dietary supplements; 
dietetic substances adapted for medical use. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات الحميــة المعدلــة لالأغــراض الطبيــة؛ مكمــالت غذائيــة؛  مرش
ات الطبيــة الأغــراض التخســيس؛ فــوط صحيــة؛ صابون  المســتحرف
ــالت  ــة؛ مكم ــة معدني ــالت غذائي ــة؛ مكم ــاف الغذائي ــر؛ االألي مطه
ــة  ــالت للحمي ؛ مكم ــكي ــالم مل ــى ه ــوي ع ــة تحت ــة الغذائي للحمي
 . ي ســتخدام الطــىب الغذائيــة بروتينيــة؛ مــواد حميــة معــدة لالإ

  

 

Date :23/03/2022  التاريخ :23/03/2022

Trademark No.:42538 العالمة التجارية رقم :  42538

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Al-Jabrini Dairy and Foodstuff 
Company 

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية 
يىف كة الجرب بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل
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Applicant for Correspondence:  
Hulul Company, Lawyers and Legal Consultants 
Ramallah-AL Birah -AL Shrafeh - Gemzo Street - 
Nadi AL Sayarat AL F lstinee Bullding    

عنوان التبليغ  :  مكتب حلول للمحاماة / بالل كمال 
فة,شارع جمزو,عمارة  ة,الرش  مكتب حلول للمحاماة/المحامي بالل كمال,البري

نادي السيارات ,بجانب الجريري لتأجري السيارات ص.ب3903. جوال 
0598959997

Goods/Services:
Vegetables salad

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وات سلطة خرف

  

 

Date :27/03/2022  التاريخ :27/03/2022

Trademark No.:42543 العالمة التجارية رقم :  42543

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: B.net communications and 
advanced technology 

ي نت لالتصاالت والتكنولوجيا المتطورة  كة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address :Rammalah, al ersal, near 
mokatah 

العنوان :  رام الله، االرسال، بالقرب من المقاطعة.  

Applicant for Correspondence:  
Nabil mushahwar law firm 
Rammallah. Near post office. ,malki building, 4th 
floor    

عنوان التبليغ  :  المحامي نبيل مشحور 
، وسط البلد، الطابق 4  يد، عمارة المالكي  رام الله، نزلة الرب

Goods/Services:
Access time to gliobal computer networks (rental 
of), broadcasting (cable, telivision), broadcasting 
(radio), broadcasting (telivision), cable telivision 
broadcarsting, cellular telephone communications, 
chatrooms (providing internet), communications 
by computer terminals, communications by fiber 
(fiber) optic networks, communications by telegrams, 
communications by telegrams, computer aided 
tramsmition of messages and images, computer 
terminals (communications by), electronic bulletin 
baord servives (telecommunications services), 
electronic mail, facsmile transmission, greating 
cards online (transmission of), information about 
telecommunications, mail (electronic), message 
sending, news agencies,  paging services,(radio, 
telephone or other means of electronic communications), 
providing access to databases, providing internet 
chatrooms, providing telecommunication channels for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تاجــري زمــن الوصــول اىل شــبكات الكمبيوتــر العالميــة، البــث 
ــث  ــون، الب ــث بالتلفزي ــو، الب ــة بالرادي ذاع ، االإ ــىي ــون الكب بالتلفزي
تصــال بالتلفــون الخلــوي، توفــري غــرف  ، االإ بالتلفزيــون الكبــىي
ــوبية،  ــات الحاس ــرب الطرفي ــال ع تص ــت، االإ ن ــرب االأنرت ــة ع الدردش
تصــال بالتلغــراف،  االأتصــال عــرب شــبكات االأليــاف الحاســوبية، االإ
تصــال بالتلفونــات، نقــل الرســائل والصــور عــرب الكمبيوتــر،  االإ
ات  ــرش ــات الن ــات لوح ــوبية، خدم ــات الحاس ــرب الطرفي ــال ع تص االإ
إرســال   ، ي

و�ف لكــرت االإ يــد  الرب إتصــاالت)،  )خدمــات  ونيــة  لكرت االإ
ــات  ــت، معلوم ن نرت ــرب االإ ــدة ع ــات معاي ــال بطاق ــات، إرس الفاكس
، إرســال الرســائل، وكاالت  ي

و�ف لكــرت يــد االإ تصــاالت، الرب حــول االإ
) عــرب الراديــو أو التلفــون أو وســائل  االأنبــاء، خدمــات النــداء االآىلي
قواعــد  اىل  الوصــول  توفــري  االأخــرى)،  ونيــة  لكرت االإ تصــال  االإ
ــوات  ــري قن ــت، توف ن ــرب االأنرت ــة ع ــرف الدردش ــري غ ــات، توف البيان
ــرب  ــاالت ع تص ــم االإ ــد، تقدي ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم إتص
ــل  ــة توصي ــري إمكاني ــر، توف ــة للكمبيوت ــبكة العالمي ــاط بالش االأرتب

ــري ــو، تأج ــة بالرادي ذاع ــة، االإ ــر عالمي ــبكات كمبيوت ــتخدم بش المس
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teleshopping services, providing telecommunications 
connections to a global computer network, providing 
user access to global computer networks, radio 
broadcasting, rental of access time to global compter 
networks, rental of facsimile apparatus, rental of 
message sending apparatus, rental of modems, rental 
of telecommunication equipment, rental of telephones, 
satellite transmission sending apparatus (rental of 
message), telecommunication chanells (providing) 
for teleshopping services, telecommunication 
(information about), telecommunication routing and 
junction services, teleconferencing services, telegrams 
(communications by), telegrams ( transmission of), 
telegraph servives, telephone ( communications 
by), telephone services, teleshoppingf services 
(providing telecommunication channels for), television 
broadcasting, telex services, transmission (facsimile), 
trasmission of digital files, transmission of greating 
cards online, transimission of messages and images 
(computer aided), transmission of telegrams, voice mail 
services, wire service, wirless broadcasting.

زمــن الوصــول اىل شــبكات الكمبيوتــر العالميــة، تأجــري أجهــزة 
الفاكــس، تأجــري أجهــزة إرســال الرســائل، تأجــري أجهــزة المــودم، 
رســال عــرب  تصــال، تأجــري التلفونــات، البــث أو االإ تأجــري معــدات االإ
االأقمــار الصناعيــة، تأجــري أجهــزة إرســال الرســائل، توفــري قنــوات 
إتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد، توفــري معلومــات حــول 
تصــاالت عــن بعــد،  تصــاالت، خدمــات توجيــه وتوصيــل االإ االإ
ــل  ــراف، نق ــال بالتلغ تص ــد، االإ ــن بع ــرات ع ــد المؤتم ــات عق خدم
تصــال بالتلفونــات، خدمــات  التلغرافــات، خدمــات التلغرافــات، االإ
ــد،  ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم ــوات إتص ــري قن ــات، توف التلفون
ــون، خدمــات التلكــس، إرســال الفاكســات، إرســال  ــث بالتلفزي الب
نــت، نقــل  ــدة عــرب االأنرت ــة، إرســال بطاقــات معاي الملفــات الرقمي
ــات  ــات، خدم ــال التلغراف ــر، إرس ــرب الكمبيوت ــور ع ــائل والص الرس
ــة،  ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ــول اىل ش ــن الوص ــري زم ــد التاج ي الرب
ــون،  ــث بالتلفزي ــو، الب ــة بالرادي ذاع ، االإ ــىي ــون الكب ــث بالتلفزي الب
تصــال بالتلفــون الخلــوي، توفــري  ، االإ البــث بالتلفزيــون الكبــىي
تصــال عــرب الطرفيات الحاســوبية،  نــت، االإ غــرف الدردشــة عــرب االأنرت
تصــال بالتلغــراف،  االأتصــال عــرب شــبكات االأليــاف الحاســوبية، االإ
تصــال بالتلفونــات، نقــل الرســائل والصــور عــرب الكمبيوتــر،  االإ
ات  ــرش ــات الن ــات لوح ــوبية، خدم ــات الحاس ــرب الطرفي ــال ع تص االإ
إرســال   ، ي

و�ف لكــرت االإ يــد  الرب إتصــاالت)،  )خدمــات  ونيــة  لكرت االإ
ــات  ــت، معلوم ن نرت ــرب االإ ــدة ع ــات معاي ــال بطاق ــات، إرس الفاكس
، إرســال الرســائل، وكاالت  ي

و�ف لكــرت يــد االإ تصــاالت، الرب حــول االإ
) عــرب الراديــو أو التلفــون أو وســائل  االأنبــاء، خدمــات النــداء االآىلي
قواعــد  اىل  الوصــول  توفــري  االأخــرى)،  ونيــة  لكرت االإ تصــال  االإ
ــوات  ــري قن ــت، توف ن ــرب االأنرت ــة ع ــرف الدردش ــري غ ــات، توف البيان
ــرب  ــاالت ع تص ــم االإ ــد، تقدي ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم إتص
ــل  ــة توصي ــري إمكاني ــر، توف ــة للكمبيوت ــبكة العالمي ــاط بالش االأرتب
ــري  ــو، تأج ــة بالرادي ذاع ــة، االإ ــر عالمي ــبكات كمبيوت ــتخدم بش المس
زمــن الوصــول اىل شــبكات الكمبيوتــر العالميــة، تأجــري أجهــزة 
الفاكــس، تأجــري أجهــزة إرســال الرســائل، تأجــري أجهــزة المــودم، 
رســال عــرب  تصــال، تأجــري التلفونــات، البــث أو االإ تأجــري معــدات االإ
االأقمــار الصناعيــة، تأجــري أجهــزة إرســال الرســائل، توفــري قنــوات 
إتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد، توفــري معلومــات حــول 
تصــاالت عــن بعــد،  تصــاالت، خدمــات توجيــه وتوصيــل االإ االإ
ــل  ــراف، نق ــال بالتلغ تص ــد، االإ ــن بع ــرات ع ــد المؤتم ــات عق خدم
تصــال بالتلفونــات، خدمــات  التلغرافــات، خدمــات التلغرافــات، االإ
ــد،  ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم ــوات إتص ــري قن ــات، توف التلفون
ــون، خدمــات التلكــس، إرســال الفاكســات، إرســال  ــث بالتلفزي الب
نــت، نقــل  ــدة عــرب االأنرت ــة، إرســال بطاقــات معاي الملفــات الرقمي
ــات  ــات، خدم ــال التلغراف ــر، إرس ــرب الكمبيوت ــور ع ــائل والص الرس
 ، ي

صــو�ت  . الالســلكي البــث  ســلكية،  خدمــات   ، ي
الصــو�ت يــد  الرب

خدماتتاجــري زمــن الوصــول اىل شــبكات الكمبيوتــر العالميــة، البــث 
ــث  ــون، الب ــث بالتلفزي ــو، الب ــة بالرادي ذاع ، االإ ــىي ــون الكب بالتلفزي
تصــال بالتلفــون الخلــوي، توفــري غــرف  ، االإ بالتلفزيــون الكبــىي
ــوبية،  ــات الحاس ــرب الطرفي ــال ع تص ــت، االإ ن ــرب االأنرت ــة ع الدردش
تصــال بالتلغــراف،  االأتصــال عــرب شــبكات االأليــاف الحاســوبية، االإ
تصــال بالتلفونــات، نقــل الرســائل والصــور عــرب الكمبيوتــر،  االإ
ات ــرش ــات الن ــات لوح ــوبية، خدم ــات الحاس ــرب الطرفي ــال ع تص االإ
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إرســال   ، ي
و�ف لكــرت االإ يــد  الرب إتصــاالت)،  )خدمــات  ونيــة  لكرت االإ

ــات  ــت، معلوم ن نرت ــرب االإ ــدة ع ــات معاي ــال بطاق ــات، إرس الفاكس
، إرســال الرســائل، وكاالت  ي

و�ف لكــرت يــد االإ تصــاالت، الرب حــول االإ
) عــرب الراديــو أو التلفــون أو وســائل  االأنبــاء، خدمــات النــداء االآىلي
قواعــد  اىل  الوصــول  توفــري  االأخــرى)،  ونيــة  لكرت االإ تصــال  االإ
ــوات  ــري قن ــت، توف ن ــرب االأنرت ــة ع ــرف الدردش ــري غ ــات، توف البيان
ــرب  ــاالت ع تص ــم االإ ــد، تقدي ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم إتص
ــل  ــة توصي ــري إمكاني ــر، توف ــة للكمبيوت ــبكة العالمي ــاط بالش االأرتب
ــري  ــو، تأج ــة بالرادي ذاع ــة، االإ ــر عالمي ــبكات كمبيوت ــتخدم بش المس
زمــن الوصــول اىل شــبكات الكمبيوتــر العالميــة، تأجــري أجهــزة 
الفاكــس، تأجــري أجهــزة إرســال الرســائل، تأجــري أجهــزة المــودم، 
رســال عــرب  تصــال، تأجــري التلفونــات، البــث أو االإ تأجــري معــدات االإ
االأقمــار الصناعيــة، تأجــري أجهــزة إرســال الرســائل، توفــري قنــوات 
إتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد، توفــري معلومــات حــول 
تصــاالت عــن بعــد،  تصــاالت، خدمــات توجيــه وتوصيــل االإ االإ
ــل  ــراف، نق ــال بالتلغ تص ــد، االإ ــن بع ــرات ع ــد المؤتم ــات عق خدم
تصــال بالتلفونــات، خدمــات  التلغرافــات، خدمــات التلغرافــات، االإ
ــد،  ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم ــوات إتص ــري قن ــات، توف التلفون
ــون، خدمــات التلكــس، إرســال الفاكســات، إرســال  ــث بالتلفزي الب
نــت، نقــل  ــدة عــرب االأنرت ــة، إرســال بطاقــات معاي الملفــات الرقمي
ــات  ــات، خدم ــال التلغراف ــر، إرس ــرب الكمبيوت ــور ع ــائل والص الرس
. ســلكية، البــث  ، خدمــات ســلكية، البــث الالســلكي ي

يــد الصــو�ت الرب
 . ــلكي الالس

اطات خاصة:عدم الحماية عى خدمات االلياف الضوئية  اشرت
نت  لالنرت

  

 

Date :27/03/2022  التاريخ :27/03/2022

Trademark No.:42544 العالمة التجارية رقم :  42544

Class: 38 ي الصنف :   38
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Applicant Name: B.net communications and 
advanced technology 
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العنوان :  رام الله، االرسال، بالقرب من المقاطعة.  
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Applicant for Correspondence:  
Nabil mushahwar law firm 
Rammallah. Near post office. ,malki building, 4th 
floor    

عنوان التبليغ  :  المحامي نبيل مشحور 
، وسط البلد، الطابق 4  يد، عمارة المالكي  رام الله، نزلة الرب

Goods/Services:
Access time to gliobal computer networks (rental 
of), broadcasting (cable, telivision), broadcasting 
(radio), broadcasting (telivision), cable telivision 
broadcarsting, cellular telephone communications, 
chatrooms (providing internet), communications 
by computer terminals, communications by fiber 
(fiber) optic networks, communications by telegrams, 
communications by telegrams, computer aided 
tramsmition of messages and images, computer 
terminals (communications by), electronic bulletin 
baord servives (telecommunications services), 
electronic mail, facsmile transmission, greating 
cards online (transmission of), information about 
telecommunications, mail (electronic), message 
sending, news agencies,  paging services,(radio, 
telephone or other means of electronic communications), 
providing access to databases, providing internet 
chatrooms, providing telecommunication channels for 
teleshopping services, providing telecommunications 
connections to a global computer network, providing 
user access to global computer networks, radio 
broadcasting, rental of access time to global compter 
networks, rental of facsimile apparatus, rental of 
message sending apparatus, rental of modems, rental 
of telecommunication equipment, rental of telephones, 
satellite transmission sending apparatus (rental of 
message), telecommunication chanells (providing) 
for teleshopping services, telecommunication 
(information about), telecommunication routing and 
junction services, teleconferencing services, telegrams 
(communications by), telegrams ( transmission of), 
telegraph servives, telephone ( communications 
by), telephone services, teleshoppingf services 
(providing telecommunication channels for), television 
broadcasting, telex services, transmission (facsimile), 
trasmission of digital files, transmission of greating 
cards online, transimission of messages and images 
(computer aided), transmission of telegrams, voice mail 
services, wire service, wirless broadcasting. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تاجــري زمــن الوصــول اىل شــبكات الكمبيوتــر العالميــة، البــث 
ــث  ــون، الب ــث بالتلفزي ــو، الب ــة بالرادي ذاع ، االإ ــىي ــون الكب بالتلفزي
تصــال بالتلفــون الخلــوي، توفــري غــرف  ، االإ بالتلفزيــون الكبــىي
ــوبية،  ــات الحاس ــرب الطرفي ــال ع تص ــت، االإ ن ــرب االأنرت ــة ع الدردش
تصــال بالتلغــراف،  االأتصــال عــرب شــبكات االأليــاف الحاســوبية، االإ
تصــال بالتلفونــات، نقــل الرســائل والصــور عــرب الكمبيوتــر،  االإ
ات  ــرش ــات الن ــات لوح ــوبية، خدم ــات الحاس ــرب الطرفي ــال ع تص االإ
إرســال   ، ي

و�ف لكــرت االإ يــد  الرب إتصــاالت)،  )خدمــات  ونيــة  لكرت االإ
ــات  ــت، معلوم ن نرت ــرب االإ ــدة ع ــات معاي ــال بطاق ــات، إرس الفاكس
، إرســال الرســائل، وكاالت  ي

و�ف لكــرت يــد االإ تصــاالت، الرب حــول االإ
) عــرب الراديــو أو التلفــون أو وســائل  االأنبــاء، خدمــات النــداء االآىلي
قواعــد  اىل  الوصــول  توفــري  االأخــرى)،  ونيــة  لكرت االإ تصــال  االإ
ــوات  ــري قن ــت، توف ن ــرب االأنرت ــة ع ــرف الدردش ــري غ ــات، توف البيان
ــرب  ــاالت ع تص ــم االإ ــد، تقدي ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم إتص
ــل  ــة توصي ــري إمكاني ــر، توف ــة للكمبيوت ــبكة العالمي ــاط بالش االأرتب
ــري  ــو، تأج ــة بالرادي ذاع ــة، االإ ــر عالمي ــبكات كمبيوت ــتخدم بش المس
زمــن الوصــول اىل شــبكات الكمبيوتــر العالميــة، تأجــري أجهــزة 
الفاكــس، تأجــري أجهــزة إرســال الرســائل، تأجــري أجهــزة المــودم، 
رســال عــرب  تصــال، تأجــري التلفونــات، البــث أو االإ تأجــري معــدات االإ
االأقمــار الصناعيــة، تأجــري أجهــزة إرســال الرســائل، توفــري قنــوات 
إتصــال لخدمــات التســوق عــن بعــد، توفــري معلومــات حــول 
تصــاالت عــن بعــد،  تصــاالت، خدمــات توجيــه وتوصيــل االإ االإ
ــل  ــراف، نق ــال بالتلغ تص ــد، االإ ــن بع ــرات ع ــد المؤتم ــات عق خدم
تصــال بالتلفونــات، خدمــات  التلغرافــات، خدمــات التلغرافــات، االإ
ــد،  ــن بع ــوق ع ــات التس ــال لخدم ــوات إتص ــري قن ــات، توف التلفون
ــون، خدمــات التلكــس، إرســال الفاكســات، إرســال  ــث بالتلفزي الب
نــت، نقــل  ــدة عــرب االأنرت ــة، إرســال بطاقــات معاي الملفــات الرقمي
ــات  ــات، خدم ــال التلغراف ــر، إرس ــرب الكمبيوت ــور ع ــائل والص الرس

 . ــلكي ــث الالس ــلكية، الب ــات س ، خدم ي
ــو�ت ــد الص ي الرب

اطات خاصة:عدم الحماية عى خدمات االلياف الضوئية  اشرت
نت  لالنرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42545 العالمة التجارية رقم :  42545

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Volvo Truck Corporation بإسم :  فولفو ترك كوربوريشن

Applicant Address: Volvo Truck Corporation       العنوان :  08 405 جوتيبورغ، السويد

Applicant for Correspondence:  
SABA & CO. IP - P. O. Bo. 4472 El Bireh- West Bank 
SABA & CO. IP - P. O. Bo. 4472 El Bireh- West Bank    

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
ة - الضفة الغربية -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري  سابا و�ش

هاتف 2989760-02 

Goods/Services:
Engines for trucks.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محركات للشاحنات

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42546 العالمة التجارية رقم :  42546

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Volvo Truck Corporation بإسم :  فولفو ترك كوربوريشن

Applicant Address: Volvo Truck Corporation       العنوان :  08 405 جوتيبورغ، السويد

Applicant for Correspondence:  
SABA & CO. IP - P. O. Bo. 4472 El Bireh- West Bank 
SABA & CO. IP - P. O. Bo. 4472 El Bireh- West Bank    

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
ة - الضفة الغربية -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري  سابا و�ش

هاتف 2989760-02 

Goods/Services:
Engines for trucks

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محركات للشاحنات
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42547 العالمة التجارية رقم :  42547

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Volvo Truck Corporation بإسم :  فولفو ترك كوربوريشن

Applicant Address: Volvo Truck Corporation       العنوان :  08 405 جوتيبورغ، السويد

Applicant for Correspondence:  
SABA & CO. IP - P. O. Bo. 4472 El Bireh- West Bank 
SABA & CO. IP - P. O. Bo. 4472 El Bireh- West Bank    

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
ة - الضفة الغربية -  كاهم للملكية الفكرية - ص . ب 4472 البري  سابا و�ش

هاتف 2989760-02 

Goods/Services:
Engines for trucks.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محركات للشاحنات.

  

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42551 العالمة التجارية رقم :  42551

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: CHONGQING SOKON INDUSTRY 
GROUP STOCK CO., LTD.

ي دي.
ي غروب ستوك كو.، ال �ت بإسم :  تشونغكينغ سوكون اندسرت

Applicant Address: NO. 61-1, JINQIAO ROAD, 
SHAPINGBA DISTRICT, CHONGQING, CHINA   

يكت،  العنوان :  نو. 1-61، جينكياو رود، شابينغبا دسرت
ف     تشونغكينغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Automobile chassis; motors, electric, for land vehicles; 
engines for land vehicles; cars; automobiles; shock 
absorbers for automobiles; autonomous vehicles; 
electric cars; tyres for vehicle wheels; electric vehicles; 
vehicle seats; brakes for vehicles

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛ محــركات  ي ــات الرب ــة للمركب ــاكل الســيارات؛ محــركات كهربائي هي
الصدمــات  مخمــدات  ســيارات؛  عربــات؛  يــة؛  الرب للمركبــات 
للســيارات؛ مركبــات ذاتيــة القيــادة؛ عربــات كهربائيــة؛ اطــارات 
ــح  ــات؛ مكاب ــد مركب ــة؛ مقاع ــات كهربائي ــات؛ مركب ــالت المركب لعج

للمركبــات
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42552 العالمة التجارية رقم :  42552

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: KADOOGLU YAG SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

ي �ف بإسم :  كاداوغلو ياغ سانا�ي

Applicant Address4: . Organize Sanayi Bolgesi 
83422 Nolu Cadde No: 11 Sehitkamil, Gaziantep, 
TURKEY 

ي بولغيسي 83422 نولو كاد نو: 11,  ف سانا�ي العنوان :  4. اورغانري
سيهيتكامل, غازيانتيب, تركيا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; processed meat products; 
Dried pulses; Soups, bouillon; Processed olives, olive 
paste; Milks of animal origin; milks of herbal origin; 
milk products; butter, Edible oils; Dried, preserved, 
frozen, cooked, smoked or salted fruits and vegetables; 
tomato paste; Prepared nuts and dried fruits as snacks; 
Hazelnut spreads and peanut butter; tahini (sesame 
seed paste); Eggs and powdered eggs; Potato chips 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد؛ منتجــات اللحــوم 
ــون  المعالجــة؛ البقــول المجففــة؛ شــوربات، مــرق اللحــم؛ الزيت
ــب  ؛ حلي ي

ــوا�ف ــل حي ــن أص ــب م ــون؛ حلي ــون الزيت ــج، معج المعال
ــة  ــوت الصالح ــدة، الزي ــب؛ زب ــات الحلي ؛ منتج ي ــىب ــل عش ــن أص م
ــدة  ــة والمجم ــة والمحفوظ وات المجفف ــرف ــه والخ ــالأكل؛ الفواك ل
الطماطــم؛  معجــون  المملحــة؛  أو  والمدخنــة  والمطبوخــة 
خفيفــة؛  كوجبــات  المجففــة  والفواكــه  ة  المحــرف المكــرات 
؛ طحينيــة )عجينــة بــذور  ي

مدهــون البنــدق وزبــدة الفــول الســودا�ف
ــا  ــق بطاط ــض؛ رقائ ــحوق البي ــض ومس ــم)؛ البي السمس

  

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42553 العالمة التجارية رقم :  42553

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: CHONGQING YUAN INNOVATION 
TECHNOLOGY CO., LTD.

ي دي.
بإسم :  تشونغكينغ يوان انوفيشن تكنولوجي كو.، ال �ت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address: FENGHUANG, SHAPINGBA 
DISTRICT, CHONGQING, CHINA   

ف     يكت، تشونغكينغ، الص�ي العنوان :  فينغهوانغ، شابينغبا دسرت

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal 

Goods/Services:
Automobile chassis; motors, electric, for land vehicles; 
engines for land vehicles; cars; automobiles; shock 
absorbers for automobiles; autonomous vehicles; 
electric cars; tyres for vehicle wheels; electric vehicles; 
vehicle seats; brakes for vehicles

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛ محــركات  ي ــات الرب ــة للمركب ــاكل الســيارات؛ محــركات كهربائي هي
الصدمــات  مخمــدات  ســيارات؛  عربــات؛  يــة؛  الرب للمركبــات 
للســيارات؛ مركبــات ذاتيــة القيــادة؛ عربــات كهربائيــة؛ اطــارات 
ــح  ــات؛ مكاب ــد مركب ــة؛ مقاع ــات كهربائي ــات؛ مركب ــالت المركب لعج

للمركبــات

  

 

Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42560 العالمة التجارية رقم :  42560

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Weichai Power Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  وايتشاي باور كو.، ال �ت

Applicant Address197: , Section A, Fushou East 
Street, High Technology Industrial Development 
Zone, Weifang City 261061, Shandong Province, 
China 

يت، هاي  العنوان :  197، سيكشن ايه، فوشاو ايست سرت
ي 261061، 

يال ديفيلوبمنت زون، وايفانغ سيىت تكنولوجي اندسرت
ف   شاندونغ بروفينس، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
engines, other than for land vehicles; motors, electric, 
other than for land vehicles; engine mounts, other 
than for land vehicles; pistons for automobile engines; 
gasoline engines, other than for land vehicles; generators 
of electricity; control mechanisms for machines, 
engines or motors; internal combustion engines, other 
than for land vehicles; diesel engines (except for land 
vehicles); Gasoline engines (except for land vehicles) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــالف  ــة، بخ ــركات كهربائي ــة؛ مح ي ــات الرب ــالف للمركب ــركات، بخ مح
ــة؛  ي ــات الرب ــالف للمركب ــركات، بخ ــاالت مح ــة؛ حم ي ــات الرب للمركب
يــن، بخــالف للمركبــات  ف مكابــس لمحــركات الســيارات؛ محــركات البرف
ــن او  ــالآالت او المكائ ــم ل ــات تحك ــاء؛ الي ــدات للكهرب ــة؛ مول ي الرب
يــة؛  ، بخــالف للمركبــات الرب اق الداخــىي المحــركات؛ محــركات االحــرت
ــن  ي ف ــركات البرف ــة)؛ مح ي ــات الرب ــتثناء المركب ــزل )باس ــركات الدي مح

ــة)  ي ــات الرب )باســتثناء المركب
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42561 العالمة التجارية رقم :  42561

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Weichai Power Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  وايتشاي باور كو.، ال �ت

Applicant Address197: , Section A, Fushou East 
Street, High Technology Industrial Development 
Zone, Weifang City 261061, Shandong Province, 
China 

يت، هاي  العنوان :  197، سيكشن ايه، فوشاو ايست سرت
ي 261061، 

يال ديفيلوبمنت زون، وايفانغ سيىت تكنولوجي اندسرت
ف   شاندونغ بروفينس، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Trucks; automobiles; automobile engines; internal 
combustion engines for land vehicles; gasoline engines 
for land vehicles; diesel engines for land vehicles; diesel 
motors for land vehicles; hydrogen fueled cars; hybrid 
cars; electric cars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اق  االحــرت محــركات  الســيارات؛  محــركات  ســيارات؛  شــاحنات؛ 
ــة؛  ي ــات الرب ــن للمركب ي ف ــركات البرف ــة؛ مح ي ــات الرب ــىي للمركب الداخ
يــة؛ محــركات الديــزل للمركبــات  محــركات الديــزل للمركبــات الرب
ــة؛  ــيارات هجين ؛ س ف ــ�ي ــود الهيدروج ــل بوق ــيارات تعم ــة؛ س ي الرب

ســيارات كهربائيــة 

  

 

Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42562 العالمة التجارية رقم :  42562

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Wemade Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  ويميد كو.، ال �ت

Applicant Address: WEMADE TOWER, 49, 
DAEWANGPANGYO-RO  644BEON-GIL, 
BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, 
REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  ويميد تاور، 49، دايوانغبانغيو-رو  644بيون-غيل، 
، غيونغي-دو، جمهورية كوريا   بندانغ-غو، سيونغنام-سي
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Computer programming; providing PaaS (platform as 
a service); Platform as a Service [PaaS]; constructing 
internet platforms for electronic commerce; computer 
software development; development of software 
relating to virtual currency and cryptocurrency; 
internet platform development based on blockchain 
technology; designing, creating, maintaining and 
hosting of websites; designing, creating, maintaining 
and hosting of mobile applications; development of 
software for electronic commerce based on blockchain 
technology; computer system development relating 
to finance based on blockchain technology; computer 
technical consulting services in the field of virtual 
currency, cryptocurrency, and blockchain technology 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات برمجــة الكمبيوتــر؛ توفــري PaaS )منصــة كخدمــة)؛ منصــة 
ــة؛  وني لكرت ــارة االإ ــت للتج ن نرت ــات االإ ــاء منص ــة ]PaaS[؛ إنش كخدم
امــج المتعلقــة بالعملــة  تطويــر برامــج الكمبيوتــر؛ تطويــر الرب
ــى  نــت ع نرت ــة االإ ــالت المشــفرة؛ تطويــر منص ــة والعم اضي االفرت
ــتضافة  ــة واس ــاء وصيان ــم وإنش ؛ تصمي ف ــ�ي ــة بلوكتش ــاس تقني أس
واســتضافة  وصيانــة  وإنشــاء  تصميــم  ونيــة؛  لكرت االإ المواقــع 
ونيــة  لكرت تطبيقــات الهاتــف المحمــول؛ تطويــر برمجيــات للتجــارة االإ
؛ خدمــات االستشــارات الفنيــة  ف عــى أســاس تقنيــة بلوكتشــ�ي
اضيــة، والعمــالت المشــفرة،  ي مجــال العمــالت االفرت

الحاســوبية �ف
ف  ــ�ي ــة بلوكتش وتقني

  

 

Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42568 العالمة التجارية رقم :  42568

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: GINLONG TECHNOLOGIES 
CO.,LTD. 

ي دي. 
ف كو.،ال �ت بإسم :  جينلونغ تكنولوجري

Applicant Address: No. 57 Jintong Road, Binhai 
Industrial Park, Xiangshan, Ningbo, Zhejiang, 
315712, China 

يال بارك،  العنوان :  نو. 57 جينتونغ رود، بينهاي اندسرت
ف   تشيانغشان، نينغبو، زهيجيانغ، 315712، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
computer software applications, downloadable; Solar 
batteries; battery chargers; measuring instruments; 
charging stations for electric vehicles; photovoltaic 
cells; inverters [electricity]; Voltage regulators for 
vehicles; current rectifiers; earpieces for remote 
communication 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــية؛  ــات شمس ــل؛ بطاري ي ف ــة للترف ــر القابل ــج الكمبيوت ــات برام تطبيق
اجهــزة شــحن البطاريــات؛ اجهــزة قيــاس؛ محطات شــحن للســيارات 
الكهربائيــة؛ خاليــا كهربائيــة ضوئيــة؛ مقومــات عكســية ]كهربائيــة[؛ 
؛ ســماعات  ي

منظمــات الفلطيــة للمركبــات؛ مقومــات التيــار الكهربــا�أ
لالتصــال عــن بعــد 

  

 

Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42569 العالمة التجارية رقم :  42569

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Wemade Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  ويميد كو.، ال �ت

Applicant Address: WEMADE TOWER, 49, 
DAEWANGPANGYO-RO  644BEON-GIL, 
BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, 
REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  ويميد تاور، 49، دايوانغبانغيو-رو  644بيون-غيل، 
، غيونغي-دو، جمهورية كوريا   بندانغ-غو، سيونغنام-سي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Brokerage services relating to exchange between virtual 
currencies; provision of information relating to virtual 
currencies; virtual currency brokerage; mining of virtual 
currency for others; providing information relating 
to financial and monetary affairs; financing services; 
rental of real estate; pre-paid electronic money services; 
issuance of commercial electronic coupons in the nature 
of tokens of value via smart phones; brokerage services 
relating to virtual currency, via online portal services; 
money transfer; electronic wallet services (electronic 
payment services); electronic payment for others; 
issuance of electronic wallets for electronic payment; 
payment transaction processing services of electronic 
money; provision of information relating to payment 
transaction processing of electronic money; electronic 
money management; issuance of electronic money; 
issuance of mobile discount coupons in the nature of 
tokens of value; issuance of discount coupons in the 
nature of tokens of value in the financial field; issuance 
of commercial electronic coupons in the nature of tokens 
of value via personal computers in the financial field 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اضيــة؛  ف العمــالت االفرت خدمــات الســمرة المتعلقــة بالتبــادل بــ�ي
اضيــة؛ تعديــن  تقديــم المعلومــات المتعلقــة بالعمــالت االفرت
اضيــة لالآخريــن؛ تقديــم المعلومــات المتعلقــة  العمــالت االفرت
تأجــري  التمويــل؛  خدمــات  والماليــة؛  التمويليــة  بالشــؤون 
ونيــة المدفوعــة مســبقا؛  العقــارات؛ الخدمــات الماليــة االلكرت
ــة  ــوز ذات قيم ــة رم ــى هيئ ــة ع ــة تجاري وني ــات الكرت ــدار كوبون اص
ــالت  ــة بالعم ــمرة المتعلق ــات الس ــة؛ خدم ــف الذكي ــرب الهوات ع
ــوال؛  ــل االم ــة؛ تحوي وني لكرت ــة االإ ــات البواب ــرب خدم ــة ع اضي االفرت
)؛  ي

و�ف لكــرت ونيــة )خدمــات الدفــع االإ لكرت خدمــات المحفظــة االإ
ونيــة  االلكرت المحافــظ  اصــدار  لالآخريــن؛  ي 

و�ف االلكــرت الدفــع 
ــوال  ــع لالأم ــالت الدف ــة معام ــات معالج ؛ خدم ي

و�ف ــرت ــع االلك للدف
ونيــة؛ تقديــم معلومــات متعلقــة بمعالجــة معامــالت الدفع  لكرت االإ
ــة؛ اصــدار االمــوال  وني ــة؛ ادارة االمــوال االلكرت وني لكرت لالأمــوال االإ
ونيــة؛ إصــدار كوبونــات خصــم للهاتــف المحمــول عــى  االلكرت
ي طبيعــة الرمــوز 

شــكل رمــوز ذات قيمــة؛ إصــدار كوبونــات خصــم �ف
ونيــة تجاريــة  ؛ إصــدار قســائم إلكرت ي المجــال المــاىلي

ذات القيمــة �ف
ــخصية  ــر الش ــزة الكمبيوت ــرب أجه ــة ع ــوز ذات القيم ــة الرم ي طبيع

�ف
ــاىلي  ــال الم ي المج

�ف
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Date :24/03/2022  التاريخ :24/03/2022

Trademark No.:42571 العالمة التجارية رقم :  42571

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Wemade Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  ويميد كو.، ال �ت

Applicant Address: WEMADE TOWER, 49, 
DAEWANGPANGYO-RO  644BEON-GIL, 
BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, 
REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  ويميد تاور، 49، دايوانغبانغيو-رو  644بيون-غيل، 
، غيونغي-دو، جمهورية كوريا   بندانغ-غو، سيونغنام-سي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Virtual reality game software; interactive multimedia 
software for playing games; computer game software 
downloadable via a global computer network and 
wireless devices; recorded computer game programs; 
recorded computer game software; downloadable 
computer game software; downloadable smart phone 
applications (software); downloadable electronic game 
programs; downloadable computer game programs; 
interactive computer game programs; smart phone 
applications (software); computer game software for 
use on mobile and cellular phones; computer programs 
and software for image processing used for mobile 
telephones; electronic game software for mobile 
telephones; computer games programs downloaded 
via the internet; interactive game programs; electronic 
game software; electronic game programs; computer 
game programs; electronic game software for hand-
held electronic devices; downloadable software 
for electronic money payments; downloadable 
computer programs for electronic money payments; 
downloadable software for virtual money; virtual 
reality software; downloadable software for generating 
cryptographic keys for receiving and spending 
cryptocurrency 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الوســائط  برمجيــات  ؛  ي

ا�ف االفــرت الواقــع  العــاب  برمجيــات 
المتعــددة التفاعليــة للعــب االألعــاب؛ برمجيــات ألعــاب الكمبيوتــر 
ــلكية؛  ــزة الس ــة وأجه ــر عالمي ــبكة كمبيوت ــرب ش ــل ع ي ف ــة للترف القابل
ــر  ــاب الكمبيوت ــات ألع ــجلة؛ برمجي ــر المس ــاب الكمبيوت ــج ألع برام
ــل؛ تطبيقــات  ي ف ــة للترف ــات ألعــاب الكمبيوترالقابل المســجلة؛ برمجي
يــل )برمجيــات)؛ برامــج االلعــاب  ف الهواتــف الذكيــة القابلــة للترف
يــل؛ برامــج العــاب الكمبيوتــر القابلــة  ف ونيــة القابلــة للترف االلكرت
ــة؛ تطبيقــات الهواتــف  ــر التفاعلي ــل؛ برامــج العــاب الكمبيوت ي ف للترف
الكمبيوتــر لالســتخدام  العــاب  )برمجيــات)؛ برمجيــات  الذكيــة 
ــر  ــات الكمبيوت ــة؛ برامــج وبرمجي ــة والخلوي عــى الهواتــف المحمول
لمعالجــة الصــور المســتخدمة للهواتــف المحمولــة؛ برمجيــات 
ونيــة للهواتــف المحمولــة؛ برامــج ألعــاب الكمبيوتــر  لكرت االلعــاب االإ
نــت؛ برامــج االلعــاب التفاعليــة؛  نرت يلهــا عــرب االإ ف ي يتــم ترف

الــىت
ونيــة؛  االلكرت االلعــاب  برامــج  ونيــة؛  االلكرت االلعــاب  برمجيــات 
ونيــة لالأجهــزة  برامــج العــاب الكمبيوتــر؛ برمجيــات االلعــاب االلكرت
يــل للمدفوعــات  ف ونيــة المحمولــة باليــد؛ برمجيــات قابلــة للترف االلكرت
ــات  ــل للمدفوع ي ف ــة للترف ــر قابل ــة؛ برامــج كمبيوت وني ــة االلكرت النقدي
اضية؛  يــل لالمــوال االفرت ف ونيــة؛ برمجيــات قابلــة للترف النقديــة االلكرت
نشــاء  يــل الإ ف ؛ برمجيــات قابلــة للترف ي

ا�ف برمجيــات الواقــع االفــرت
ــا  ــفرة وإنفاقه ــالت المش ــي العم ــفري لتلق ــح تش مفاتي
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Date :29/03/2022  التاريخ :29/03/2022

Trademark No.:42577 العالمة التجارية رقم :  42577

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Yvonne Fouad Elias Jaar  بإسم :  ايفون فؤاد الياس جعار

Applicant Address: Bethlehem - Karkafa Street   العنوان :  بيت لحم - شارع الكركفة

Applicant for Correspondence:   -  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Services for providing food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات  خدمات توفري االأطعمة والمرش

  

 

Date :31/03/2022  التاريخ :31/03/2022

Trademark No.:42584 العالمة التجارية رقم :  42584

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: YAZAN AHMAD HAMZA DAWOD بإسم :  يزن احمد حمزة داوود 

Applicant Address: PALESTINE - JENIN        0569056932 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
adc. mena zgheebe
jenin   

ي  عنوان التبليغ  :  المحامية مينا عدي ساري زغيىب
ف - 0566100315  جن�ي

148  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
CLOTHES

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس 

FASHION اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :03/04/2022  التاريخ :03/04/2022

Trademark No.:42595 العالمة التجارية رقم :  42595

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: shareket hamasat 
lemostahdarat altajmeel 

ات التجميل  كه همسات لمستحرف بإسم :  �ش

Applicant Addressالعنوان :  الخليل                                        الهريه وادي  :الخليل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Abrasives    Adhesives for affixing false hair   Adhesives 
for cosmetic purposes  Air fragrancing preparations  
Alkali (Volatile-) [ammonia] [detergent] Almond milk 
for cosmetic purposes Almond oil  Almond soap    Aloe 
vera preparations for cosmetics purposes   Amber 
[perfume]  Antiperspirant soap  Antiperspirants 
[toiletries]  Aromatics [essential oils]  Astringents for 
cosmetic purposes Badian essence  Baths  Beard dyes  
Beauty masks  Bergamot oil  Bleaching preparations 
[decolorants] for cosmetic purposes  Breath freshening 
sprays  Breath freshening strips  Lip glosses  Make-
up(different use)  Medicated soap  Moustache wax 
soap  Musk mouth wash nail protections and fals oil 
for cleaning eyebrow cleaning and protictions fals hair 
grease for cosmatics use hair coloring and protiction 
jelly for cosamtics use joss sticks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لواصــق لتثبيــت الشــعر لواصــق الغــراض التجميــل غســول لوشــن 
ات تعطــري الجــو حليــب اللــوز الغــراض التجميــل زيــت  مســتحرف
ا كهرمــان صابــون  ات صبــار االلوفــري اللــوز صابــون اللــوز مســنحرف
مضــاد للتعــرق مضــادت للتعــرق عطــور قابضــات لالوعيــه الغراض 
ات تجميليــه لالســتحمام اصبــاغ  التجميــل عطــر باديــان مســتحرف
قــر  ات  مســتحرف غمــوت  الرب زيــت  تجميليــه  اقنعــه  اللحــى 
ــه  ــواد ملممع ــم م ــه الف ــاش رائح ــل رذاذات النع ــراض التجمي الغ
ــاج  ــاحيق مكي ــاج مس ــن مكي ــوالت لوش ــفاه عس ــالء الش ــفاه ط للش
ات ازاالــه الميكيــاج مســكره لقنعــه  ات ميكيــاج مســتحرف مســتحرف
ــور  ــه العط ــع لصناع ــع نعن ــه النعن ي خالص ــىب ــون ط ــه صاب تجميلي
ــه  ات العنياي ــتحرف ــر مس ــه لالظاف ــات فني ــوارب ملصق ــمع للش ش
ــالت  ــتعاره مبلط ــر مس ــر اظاف ــالء اظاف ــر ط ــع اظاف ــر ملم باالظاف
ــه  ــوت عطري ــل زي ــراض التجمي ــوت الغ ــم زي ــعر الدائ ــد الش تجعي
الحواجــب  تجميــل  ات  مســتحرف الدهــان  ازالــه  ات  مســتحرف
ات تجميــل  اقــالم حواجــب لواصــق تثبيــت رمــوش مســتحرف
ات تبخــري مــواد دهنيــه  رمــوش صابــون لتعــرق االقــدام مســتحرف
الغــراض التجميــل ملونــات للشــعر اصبــاع شــعر عســوالت للشــعر 
ات تجعيــد الشــعر بخــور ايونــون زيــت  رذاذ للشــعر مســتحرف
ات  ــف مســتحرف ات تنظي ف عــود بخــور مســتحرف ــ�ي ف فازل الياســم�ي
ات تجميــل اعــواد قطــن  تجميــل لغايــات التنحيــف مســتحرف
ه مزيــالت شــعر صابــون  الغــراض التجميــل كريمــات لتبيــض البــرش
ات  مســتحرف صحيــه  الغــراض  اعتســال  ات  مســتحرف مطهــر 

ــاف  ــف الج فظي ات الترف ــتحرف ــاف مس ــامبو الج الش
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Date :03/04/2022  التاريخ :03/04/2022

Trademark No.:42597 العالمة التجارية رقم :  42597

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Gulf Union Foods Company  كة اتحاد الخليج لالأغذية بإسم :  �ش

Applicant Address3: rd Industrial Area, Street No. 
201, P. O. Box 365, Riyadh 11383 – Saudi Arabia 

العنوان :  المملكة العربية السعودية- الرياض، المدينة الصناعية 
الثالثة، شارع رقم 201 ص.ب 365 الرياض 11383  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; Seltzer water; Energy drinks; 
Non-alcoholic preparations and drinks for making 
beverages; fruit beverages and fruit juices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــا م ه ــة وغري ــة والغازي ــاه المعدني )؛ المي ــعري اب الش ة )�ش ــري الب
وبــات طاقــة؛  ي فــوار؛ مرش

وبــات الغــري كحوليــة؛ مــاء معــد�ف المرش
ــات  وب ــات؛ مرش وب ــة لعمــل المرش ات غــري كحولي اب ومســتحرف �ش

ــر الفواكــه  مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائ
  

 

Date :03/04/2022  التاريخ :03/04/2022

Trademark No.:42598 العالمة التجارية رقم :  42598

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Maisa Awni Sudqi Shami  ي شامي
ي صد�ت

بإسم :  ميساء عو�ف

Applicant Address: Nablus-Rafedia-Asal complex-
4th floor 

العنوان :  نابلس-رفيديا-مجمع عسل-الطابق 4  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Advertising; Advertising agencies; Updating of 
Advertising material; Dissemination of Advertising 
matter; Rental of Advertising space; Commercial 
information and Advice for consumers [consumer 
advice shop]; Business Appraisals; Business 
management Assistance; Business consultancy; 
Business management and organization consultancy; 
Business organization consultancy; Commercial or 
industrial management assistance; Presentation 
of goods on Communication media, for retail 
purposes; Demonstration of goods; Organization of 
Exhibitions for commercial or advertising purposes; 
Layout services for advertising purposes; Marketing; 
Marketing research; Marketing studies; Modelling for 
advertising or sales promotion; On-line advertising on a 
computer network; Outdoor advertising; Production of 
advertising films; Public relations; Radio commercials; 
Radio advertising; Rental of advertising time on 
communication media; Sales promotion for others; 
Television advertising; Television commercials; Writing 
of publicity Texts; Commercial Information agencies; 
Business information; Opinion polling; Social media 
marketing services; Social media advertising services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن؛ تحديــث مــواد الدعايــة  دعايــة وإعــالن؛ وكاالت الدعايــة واالإ
المســاحات  تأجري عــالن؛  واالإ الدعايــة  مــواد  نــرش  عــالن؛  واالإ
ف  عالميــة؛ تقديــم المعلومــات التجاريــة والنصــح للمســتهلك�ي االإ
ي 

)؛ تقييــم االأعمــال؛ المســاعدة �ف ف )مؤسســة إرشــاد المســتهلك�ي
ي إدارة 

ــارات �ف ــة؛ إستش ــال المهني ــارات االأعم ــال؛ استش إدارة االأعم
ي ادارة 

وتنظيــم االأعمــال؛ إستشــارات تنظيــم االأعمــال؛ المســاعدة �ف
تصال  االأعمــال التجاريــة أو الصناعيــة؛ عــرض الســلع عى وســائل االإ
لغايــات بيعهــا بالتجزئــة؛ عــرض الســلع؛ تنظيــم المعــارض لغايات 
عــالن؛  تجاريــة أو دعائيــة؛ خدمــات التصميــم لغايــات الدعايــة واالإ
التســويق؛ أبحــاث التســويق؛ دراســات التســويق؛ خدمــات إعــداد 
عــالن والدعايــة  عــالن أو ترويــج المبيعــات؛ االإ نمــاذج الدعايــة واالإ
ــي؛  ــالن الخارج ع ــة واالإ ــر؛ الدعاي ــبكات الكمبيوت ــى ش ة ع ــا�ش المب
عــالن  عــالن؛ العالقــات العامــة؛ االإ إنتــاج أفــالم الدعايــة واالإ
تصــال؛  ي وســائل االإ

عــالن �ف بالراديــو؛ تأجــري وقــت للدعايــة واالإ
ــون؛  ــرب التلفزي ــالن ع ع ــة واالإ ــن؛ الدعاي ــات لالآخري ــج المبيع تروي
عــالن؛ المعلومــات واالأخبــار عــن  كتابــة نصــوص الدعايــة واالإ
ســتفتاء وإســتطالع االآراء؛  عــالن؛ وكاالت االأنبــاء التجاريــة؛ االإ االإ
ــي؛  جتماع ــل االإ ــائل التواص ــات وس ــرب منص ــويق ع ــات التس خدم
التواصــل  وســائل  منصــات  عــرب  عــالن  واالإ الدعايــة  خدمــات 

ــون  ــرب التلفزي ــالن ع ع ــة واالإ ــي؛ الدعاي جتماع االإ

  

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42600 العالمة التجارية رقم :  42600

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Rift Valley Development & 
Investment Co., Ltd. 

كة ريفت فاىلي للتطوير واالستثمار المساهمة الخصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Palestine, PO Box: 
19594, Jerusalem 9119402 

، ص ب، 19594 القدس  ف العنوان :  رام الله، دولة فلسط�ي
  9119402

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Dates 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date 30/03/2022:  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.42602: العالمة التجارية رقم :  42602

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Rift Valley Development & 
Investment Co., Ltd. 

كة ريفت فاىلي للتطوير واالستثمار المساهمة الخصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Palestine, PO Box: 
19594, Jerusalem 9119402 

، ص ب، 19594 القدس  ف العنوان :  رام الله، دولة فلسط�ي
  9119402

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Dates 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور 

  

 

Date :04/04/2022  التاريخ :04/04/2022

Trademark No.:42606 العالمة التجارية رقم :  42606

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: BOUCHERON  ون بإسم :  بوتشري

Applicant Address26:  place Vendome, 75001 
Paris, FRANCE 

العنوان :  26 بليس فيندومي، 75001 باريس، فرنسا  

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

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    ي ليمتد - ص ب 3800 البري
 طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Jewelry, imitation jewelry and precious stones; goods 
made of precious metals or coated with precious 
metal, namely rings, bracelets, necklaces (imitation 
jewelry - jewelry), earrings, brooches (imitation - 
jewelry jewelry), pendants (imitation - jewelry jewelry), 
medals; cuff links, tie pins; key rings [trinkets or fobs]; 
cases [caskets]; jewelry cases [caskets]; horological 
and chronometric instruments; watches, wristwatches, 
clocks, wall clocks, chronometers, chronographs 
(watches), watch cases, movements for timepieces, 
watch straps, watch chains, watch glasses, presentation 
cases for timepieces, cases for timepieces; statues and 
statuettes of precious metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المجوهــرات، المجوهــرات واالحجــار الكريمــة المقلــدة؛ البضائــع 
ــم،  ــص الخوات ــة، باالخ ــادن النفيس ــة بالمع ــة او المطلي المصنوع
االســاور، القالئــد )مجوهــرات مقلــدة – مجوهــرات)، االقــراط، 
ــرات  ــرات)، المجوه ــدة – مجوه ــرات مقل ــة )مجوه ــس للزين دبابي
ــات  ــات؛ زمام ــرات)، ميدالي ــدة – مجوه ــرات مقل ــة )مجوه المعلق
)مرابــط) أكمــام، دبابيــس ربطــات العنــق؛ حلقــات للمفاتيــح ]حــىي 
ــب مجوهــرات  ــق[؛ عل ــب ]صنادي ة[؛ عل ة او سالســل صغــري صغــري
]صناديــق[؛ ادوات قيــاس الوقــت وادوات قيــاس الوقــت الدقيقــة؛ 
الحائــط،  الحائــط، ســاعات  اليــد، ســاعات  ســاعات، ســاعات 
ات )موقتــات دقيقــة)، كرونوغرافــات )موقتــات مســجلة)  كرونومــرت
ــاعات،  ــيور للس ــاعات، س ــركات للس ــاعات، ح ــب س ــاعات[، عل ]س
ــرض  ــب ع ــاعات، عل ــة للس ــة الزجاجي ــاعات، االأغطي ــل للس سالس
للســاعات، علــب للســاعات؛ تماثيــل او تماثيــل مــن المعــادن 

ــة  النفيس

  

 

Date :04/04/2022  التاريخ :04/04/2022

Trademark No.:42607 العالمة التجارية رقم :  42607

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: BOUCHERON  ون بإسم :  بوتشري

Applicant Address :26 place Vendome, 75001 
Paris, FRANCE 

العنوان :  26 بليس فيندومي، 75001 باريس، فرنسا  

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

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    ي ليمتد - ص ب 3800 البري
 طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Jewelry, imitation jewelry and precious stones; goods 
made of precious metals or coated with precious 
metal, namely rings, bracelets, necklaces (imitation 
jewelry - jewelry), earrings, brooches (imitation - 
jewelry jewelry), pendants (imitation - jewelry jewelry), 
medals; cuff links, tie pins; key rings [trinkets or fobs]; 
cases [caskets]; jewelry cases [caskets]; horological 
and chronometric instruments; watches, wristwatches, 
clocks, wall clocks, chronometers, chronographs 
(watches), watch cases, movements for timepieces, 
watch straps, watch chains, watch glasses, presentation 
cases for timepieces, cases for timepieces; statues and 
statuettes of precious metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المجوهــرات، المجوهــرات واالحجــار الكريمــة المقلــدة؛ البضائــع 
ــم،  ــص الخوات ــة، باالخ ــادن النفيس ــة بالمع ــة او المطلي المصنوع
االســاور، القالئــد )مجوهــرات مقلــدة – مجوهــرات)، االقــراط، 
ــرات  ــرات)، المجوه ــدة – مجوه ــرات مقل ــة )مجوه ــس للزين دبابي
ــات  ــات؛ زمام ــرات)، ميدالي ــدة – مجوه ــرات مقل ــة )مجوه المعلق
)مرابــط) أكمــام، دبابيــس ربطــات العنــق؛ حلقــات للمفاتيــح ]حــىي 
ــب مجوهــرات  ــق[؛ عل ــب ]صنادي ة[؛ عل ة او سالســل صغــري صغــري
]صناديــق[؛ ادوات قيــاس الوقــت وادوات قيــاس الوقــت الدقيقــة؛ 
الحائــط،  الحائــط، ســاعات  اليــد، ســاعات  ســاعات، ســاعات 
ات )موقتــات دقيقــة)، كرونوغرافــات )موقتــات مســجلة)  كرونومــرت
ــاعات،  ــيور للس ــاعات، س ــركات للس ــاعات، ح ــب س ــاعات[، عل ]س
ــرض  ــب ع ــاعات، عل ــة للس ــة الزجاجي ــاعات، االأغطي ــل للس سالس
للســاعات، علــب للســاعات؛ تماثيــل او تماثيل من المعادن النفيســة 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :04/04/2022  التاريخ :04/04/2022

Trademark No.:42608 العالمة التجارية رقم :  42608

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: BOUCHERON  ون بإسم :  بوتشري

Applicant Address26:  place Vendome, 75001 
Paris, FRANCE 

العنوان :  26 بليس فيندومي، 75001 باريس، فرنسا  

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

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    ي ليمتد - ص ب 3800 البري
 طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Jewelry, imitation jewelry and precious stones; goods 
made of precious metals or coated with precious 
metal, namely rings, bracelets, necklaces (imitation 
jewelry - jewelry), earrings, brooches (imitation - 
jewelry jewelry), pendants (imitation - jewelry jewelry), 
medals; cuff links, tie pins; key rings [trinkets or fobs]; 
cases [caskets]; jewelry cases [caskets]; horological 
and chronometric instruments; watches, wristwatches, 
clocks, wall clocks, chronometers, chronographs 
(watches), watch cases, movements for timepieces, 
watch straps, watch chains, watch glasses, presentation 
cases for timepieces, cases for timepieces; statues and 
statuettes of precious metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المجوهــرات، المجوهــرات واالحجــار الكريمــة المقلــدة؛ البضائــع 
ــم،  ــص الخوات ــة، باالخ ــادن النفيس ــة بالمع ــة او المطلي المصنوع
االســاور، القالئــد )مجوهــرات مقلــدة – مجوهــرات)، االقــراط، 
ــرات  ــرات)، المجوه ــدة – مجوه ــرات مقل ــة )مجوه ــس للزين دبابي
ــات  ــات؛ زمام ــرات)، ميدالي ــدة – مجوه ــرات مقل ــة )مجوه المعلق
)مرابــط) أكمــام، دبابيــس ربطــات العنــق؛ حلقــات للمفاتيــح ]حــىي 
ــب مجوهــرات  ــق[؛ عل ــب ]صنادي ة[؛ عل ة او سالســل صغــري صغــري
]صناديــق[؛ ادوات قيــاس الوقــت وادوات قيــاس الوقــت الدقيقــة؛ 
الحائــط،  الحائــط، ســاعات  اليــد، ســاعات  ســاعات، ســاعات 
ات )موقتــات دقيقــة)، كرونوغرافــات )موقتــات مســجلة)  كرونومــرت
ــاعات،  ــيور للس ــاعات، س ــركات للس ــاعات، ح ــب س ــاعات[، عل ]س
ــرض  ــب ع ــاعات، عل ــة للس ــة الزجاجي ــاعات، االأغطي ــل للس سالس
للســاعات، علــب للســاعات؛ تماثيــل او تماثيــل مــن المعــادن 

ــة  النفيس
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :05/04/2022  التاريخ :05/04/2022

Trademark No.:42620 العالمة التجارية رقم :  42620

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Jinko Solar Co., Ltd.  .بإسم :  جينكو سوالر كو.، لميتد

Applicant Address: No.1, Jinko Road, Shangrao 
Economic Development Zone Shangrao City, 
Jiangxi Province, China 

العنوان :  رقم 1، جينكو رود، شانغراو اكونوميك ديفيلوبمنت 
ف   ، جيانغكسي بروفانس، الص�ي ي

زون شنغراو سيىت

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Roofing, not of metal, incorporating solar cells; Glass 
curtain walls for building; Roofing tiles, not of metal; 
Wall tiles, not of metal; Tiles, not of metal, for building; 
Roofing tiles of glass; Non-metal facade claddings, 
with built-in solar cells, for construction purposes, for 
building; Roofing, not of metal, incorporating solar cells; 
Roofing, not of metal, incorporating photovoltaic cells; 
Roofing tiles, not of metal, incorporating photovoltaic 
cells. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدران  ــتائر الج ــية، س ــا شمس ــن خالي ي يتضم

ــد�ف ــري مع ــقيف غ تس
ــالط الجــدران  ــة، ب ــاء، بــالط االســقف غــري المعدني ــة للبن الزجاجي
ي للبنايــات، بــالط التســقيف 

، بــالط غــري معــد�ف ي
غــري المعــد�ف

ــية  ــا شمس ــع خالي ــات م ــة للواجه ــري معدني ــوة غ ــي، كس الزجاج
ي يتضمــن 

مدمجــة الغــراض البنــاء للبنــاء، تســقيف غــري معــد�ف
ي يتضمــن خاليــا ضوئيــة، بــالط 

خاليــا شمســية، تســقيف غــري معــد�ف
ــة.  ــا ضوئي ــن خالي ي يتضم

ــد�ف ــري المع ــقيف غ التس

  

 

Date :05/04/2022  التاريخ :05/04/2022

Trademark No.:42621 العالمة التجارية رقم :  42621

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: GUANGDONG OPPO MOBILE 
TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. 

ف كورب.، لميتد.  بإسم :  غوانغدونغ ابو موبايل تيليكوميونيكيشرف

Applicant Address: No.18 Haibin Road, Wusha, 
Chang’an, Dongguan, Guangdong, China 

ف رود، ووشا شانغان دونغوان،  العنوان :  رقم 18 هاي�ب
ف   غوانغدونغ، الص�ي

158  

159  



123

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Batteries, electric; Battery chargers; Connectors 
[electricity]; Smartphones; Mobile telephones; Electric 
sockets; Electric plugs; Contacts, electric; Connections, 
electric; Charging stations for electric vehicles; 
Portable power supplies (rechargeable batteries); 
Electrical adapters; Printed circuits; Integrated circuits; 
Chips [integrated circuits]; Printed circuit boards; 
Remote control apparatus; Virtual reality headsets; 
Smartwatches; Integrated circuit cards [smart cards]; 
Headphones; Cameras [photography]; Notebook 
computers; Wearable computers; Bathroom scales; 
Computer motherboards; Wireless chargers; Television 
apparatus; Earphones; Body fat scales for household 
use. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
البطاريات كهربائية، شواحن البطاريات، الموصالت )كهربائية)، 

الهواتف الذكية، الهواتف المحمولة، المآخذ الكهربائية، المقابس 
الكهربائية، الموصالت الكهربائية، الروابط الكهربائية، محطات 

الشحن للمركبات الكهربائية، مزودات الطاقة المحمولة )بطاريات 
قابلة للشحن)، محوالت كهربائية، دوائر مطبوعة، الدوائر 

المدموجة، الرقائق )الدوائر المدموجة)، الواح الدوائر المطبوعة، 
، الساعات  ي

ا�ف اجهزة التحكم عن بعد، سماعات الواقع االفرت
الذكية، بطاقات الدوائر المدموجة )البطاقات الذكية)، السماعات، 
ات )التصوير)، اجهزة كمبيوتر محمولة، اجهزة كمبيوتر قابلة  الكامري

لالرتداء، مقاييس الحمامات، اللوحات االم للكمبيوتر، الشواحن 
الالسلكية، اجهزة التلفاز، سماعات االذن، موازين دهون الجسم 

 . ىلي ف لالستخدام المرف

  

 

Date :05/04/2022  التاريخ :05/04/2022

Trademark No.:42622 العالمة التجارية رقم :  42622

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Jinko Solar Co., Ltd.  .بإسم :  جينكو سوالر كو.، لميتد

Applicant Address: No.1, Jinko Road, Shangrao 
Economic Development Zone Shangrao City, 
Jiangxi Province, China 

العنوان :  رقم 1، جينكو رود، شانغراو اكونوميك ديفيلوبمنت 
ف   ، جيانغكسي بروفانس، الص�ي ي

زون شنغراو سيىت

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pumps [machines]; Pumps [parts of machines, engines 
or motors]; Electric pumps; Pumping apparatus 
[machines]; Aquarium pumps; Drainage machines; Solar 
powered surface pumps; Solar powered submersible 
water pumps; Solar pumps; Solar water pumps; Solar 
pumps for circulating liquids and for use in thermal 
solar apparatus, devices, and equipment; Solar pumps 
for aquariums and gardens; Solar pumps and solar 
pumpsets, parts and accessories thereof. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــركات  ــات او المح ــن الماكن ــزاء م ــات )اج ــات )االت)، مضخ مضخ
ــات)،  ــخ )ماكن ــزة الض ــة، اجه ــات كهربائي ــورات)، مضخ او الموط
الصحــي، مضخــات  الــرف  الســمك، االت  مضخــات حــوض 
تعمــل بالطاقــة الشمســية، مضخــات ميــاه غاطســة تعمــل بالطاقــة 
الشمســية، مضخات شمســية، مضخــات المياه بالطاقة الشمســية، 
ــزة  ي االجه

ــتعملة �ف ــوائل والمس ــر الس ــية لتدوي ــات الشمس المضخ
والمعــدات الحراريــة، المضخــات الشمســية الحــواض الســمك 
، المضخــات الشمســية واالجــزاء والقطــع التابعــة لهــا.  ف والبســات�ي
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :06/04/2022  التاريخ :06/04/2022

Trademark No.:42623 العالمة التجارية رقم :  42623

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Jinko Solar Co., Ltd.  .بإسم :  جينكو سوالر كو.، لميتد

Applicant Address: No.1, Jinko Road, Shangrao 
Economic Development Zone Shangrao City, 
Jiangxi Province, China 

العنوان :  رقم 1، جينكو رود، شانغراو اكونوميك ديفيلوبمنت 
ف   ، جيانغكسي بروفانس، الص�ي ي

زون شنغراو سيىت

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Lamps; Lighting apparatus and installations; Street 
lamps; Solar lamps; Solar Street Light; Light-emitting 
diodes [LED] lighting apparatus; Lighting fixtures; LED 
landscape lights. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوارع،  مصابيــح  االضــاءة،  وتركيبــات  اجهــزة  المصابيــح، 
المصابيــح الشمســية، مصابيــح الشــوارع بالطاقــة الشمســية، 
الثنائيــات الباعثــة للضــوء )لــد) اجهــزة االضــاءة، تركيبــات االضاءة، 

ــة.  ــر الطبيعي ــد للمناظ ــواء ل اض

  

 

Date :05/04/2022  التاريخ :05/04/2022

Trademark No.:42624 العالمة التجارية رقم :  42624

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Jinko Solar Co., Ltd.  .بإسم :  جينكو سوالر كو.، لميتد

Applicant Address: No.1, Jinko Road, Shangrao 
Economic Development Zone Shangrao City, 
Jiangxi Province, China 

العنوان :  رقم 1، جينكو رود، شانغراو اكونوميك ديفيلوبمنت 
ف   ، جيانغكسي بروفانس، الص�ي ي

زون شنغراو سيىت

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Solar inverters; Inverters [electricity]; Converters, 
electric; Inverters for solar water pumps; Power 
conversion systems; Hybrid inverters; Solar panels for 
electricity generation; Solar panels for the production 
of electricity; Solar batteries; Batteries, electric; Battery 
packs; Battery boxes; Energy storage systems; Batteries 
for use with energy storage systems; Energy storage 
systems composed of batteries, inverters, control 
systems, electronic devices and recorded software 
for the operation and performance of energy storage 
systems; Battery modules for energy storage systems 
for private households; Apparatus and instruments 
for accumulating and storing electricity, namely, 
accumulators, battery packs, and integrated energy 
storage systems comprising batteries and battery packs; 
Building integrated photovoltaics (BIPV); Lightweight 
polymer solar cells that are at least 10% translucent 
or transparent (measured as the percentage of visible 
light that passes through the solar cell), manufactured 
to convert light to electrical power for use in portable 
electronics, outdoor consumer products, building 
integrated photovoltaics (BIPV), and commercial and 
residential photovoltaic applications. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوالت  ــة)، المح ــوالت )كهربائي ــية، المح ــة الشمس ــوالت الطاق مح
ــة  ــل بالطاق ي تعم

ــىت ــاه ال ــات المي ــوالت لمضخ ــة، المح الكهربائي
ــواح  د، االل ــرب ــوالت هاي ــة، مح ــل الطاق ــة تحوي ــية، انظم الشمس
ــاء،  ــاج الكهرب ــية النت ــواح الشمس ــاء، االل ــد الكهرب ــية لتولي الشمس
البطاريــات الشمســية، البطاريــات الكهربائيــة، حــزم البطاريــة، 
ــات تســتعمل مــع  ــن الطاقــة، بطاري ــة، انظمــة تخزي ــب البطاري عل
ي تحتــوي عــى 

انظمــة تخزيــن الطاقــة، انظمــة تخزيــن الطاقــة الــىت
ونيــة  البطاريــات والمحــوالت وانظمــة التحكــم واالدوات االلكرت
ــدات  ــة، وح ــن الطاق ــة تخزي ــغيل انظم ــجلة لتش ــج المس ام والرب
اجهــزة  الخاصــة،  للمنــازل  الطاقــة  تخزيــن  البطاريــة النظمــة 
اكــم وتخزيــن الكهربــاء وتحديــدا المراكمــات وحــزم  وادوات لرت
ي تحتــوي عــى 

البطاريــات وانظمــة تخزيــن الطاقــة المدمجــة والــىت
ــة  ــا الكهروضوئي ــاء الخالي ــات، بن ــزم البطاري ــات وح ــى البطاري ع
يــة خفيفــة الــوزن  )، خاليــا شمســية بوليمري ي

ي �ف ي اي �ب المتكاملــة )و�ب
شــفافه او شــفافة بنســية %10 عــى االقــل )تقــاس كنســبة مئويــة 
ــة  ــية) مصنع ــة الشمس ــرب الخلي ــر ع ــذي يم ي ال

ــر�أ ــوء الم ــن الض م
وينــات  لاللكرت تســتخدم  كهربائيــة  طاقــة  اىل  الضــوء  لتحويــل 
الخاليــا  وبنــاء  الخارجيــة  االســتهالكية  والمنتجــات  المحمولــة 
) والتطبيقــات الكهروضوئيــة  ي

ي �ف ي اي �ب الكهروضوئيــة المتكاملــة )�ب
ــكنية.  ــة والس التجاري

  

 

Date :06/04/2022  التاريخ :06/04/2022

Trademark No.:42626 العالمة التجارية رقم :  42626

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: murshied shehadeh murshied 
alrajabi 

ي  بإسم :  مرشد شحادة مرشد الرجىب

Applicant Address: Hebron - Talat Idais   العنوان :  الخليل - طلعة ادعيس

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Coffee

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة قهوة اشرت

163  



126

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :07/04/2022  التاريخ :07/04/2022

Trademark No.:42628 العالمة التجارية رقم :  42628

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Ferring B.V.  . ي
.�ف ي ينغ �ب بإسم :  فري

Applicant Address: Polarisavenue 144, 2132 JX 
Hoofddorp, Netherlands 

العنوان :  بوالريسافنيو 144، 2132 هوفدورب، هولندا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical products and substances. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجات ومواد صيدلية. 

  

 

Date :10/04/2022  التاريخ :10/04/2022

Trademark No.:42637 العالمة التجارية رقم :  42637

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Aram investment company 
registered with the Companies Controller under 
the number (562763078) 

كة ارام لالستثمار م.خ.م المسجلة لدى مراقب  بإسم :  �ش
كات تحت الرقم )562763075)  الرش

Applicant Address: hebrn- Ibn Rushd Circle   العنوان :  الخليل - دورا ابن رشد

Applicant for Correspondence:  
lawyer Monther sharef 
hebron - Ibn Rushd Circle - Golden Tower Building 
- 7th floor    

يف  عنوان التبليغ  :  محامي منذر الرش
 الخليل - دوار ابن رشد 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

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

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة luxury  بمعزل عن  اشرت
العالمة
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :10/04/2022  التاريخ :10/04/2022

Trademark No.:42639 العالمة التجارية رقم :  42639

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Al-Jabrini Dairy and Foodstuff 
Company 

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية 
يىف كة الجرب بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron-Hebron   العنوان :  الخليل -الخليل

Applicant for Correspondence:  
Hulul Law Firm 
Al-Bireh - Al-Sharfa - Gemzo Street - Mike Issa 
Building - next to Al-Jeriri Rent a Car    

عنوان التبليغ  :  مكتب حلول للمحاماة 
فة – شارع جمزو – عمارة مايك عيس – بجانب الجريري لتأجري  ة -الرش  البري

السيارات ص.ب 3903 

Goods/Services:
(malt syrup), mineral water, carbonated and other non-
alcoholic beverages. Fruit drinks and fruit juices. Syrup 
and other preparations for making beverage 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــن  هــا  وغري والغازيــة  المعدنيــة  والميــاه   ( الشــعري اب  )�ش
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس وب ــة. مرش ــري الكحولي ــات غ وب المرش
وبــات  ات أخــرى لعمــل المرش اب ومســتحرف وعصائــر الفواكــه. �ش

  

 

Date :12/04/2022  التاريخ :12/04/2022

Trademark No.:42640 العالمة التجارية رقم :  42640

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: The National Beverage Company 
is a private joint stock company

وبات الوطنية مساهمة خصوصية  كة المرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, betonia                                         العنوان :  رام الله ، بيتونيا

Applicant for Correspondence:  
samaan ibrahim samaan ziadeh 
Samaan Ziadeh & partners Law Firm, Ramallah Al 
Tahta, Al Saher Center, third floor, phone number 
(0599356229).   

عنوان التبليغ  :  سمعان ابراهيم سمعان زيادة 
 مكتب سمعان زيادة ومشاركوه للمحاماة - رام الله التحتا - مركز الساهر 

الطابق )3) جوال 0599356229

166  

167  



128

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Artificial coffee, Beverages (Chocolate-based__), 
Beverages (Cocoa-based__), Beverages (Coffee-based), 
Beverages (Tea-based__), Chocolate beverages with 
milk, Cocoa beverages with milk, Coffee, Coffee 
beverages with milk, Coffee Flavorings (flavourings), 
Coffee (Unroasted__), Iced tea, Tea, Vanilla (flavoring)
(flavouring). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  وبــات اساســها الشــوكوالتة، مرش قهــوة اصطناعيــة، مرش
وبــات اساســها  وبــات أساســها القهــوة، مرش أساســها الــكاكاو، مرش
ــع  ــات كاكاو م وب ــب، مرش ــع حلي ــوكوالتة م ــات ش وب ــاي، مرش الش
ــوة،  ــات للقه ــب، منكه ــع حلي ــوة م ــات قه وب ــوة، مرش ــب، قه حلي

ــة).  ــال )منكه ــاي، فاني ــج، ش ــاي مثل ــة، ش ــري محمص ــوة غ قه

 water soda اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :12/04/2022  التاريخ :12/04/2022

Trademark No.:42642 العالمة التجارية رقم :  42642

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: The National Beverage Company 
is a private joint stock company

وبات الوطنية مساهمة خصوصية  كة المرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, betonia                                         العنوان :  رام الله ، بيتونيا

Applicant for Correspondence:  
samaan ibrahim samaan ziadeh 
Samaan Ziadeh & partners Law Firm, Ramallah Al 
Tahta, Al Saher Center, third floor, phone number 
(0599356229).   

عنوان التبليغ  :  سمعان ابراهيم سمعان زيادة 
 مكتب سمعان زيادة ومشاركوه للمحاماة - رام الله التحتا - مركز الساهر 

الطابق )3) جوال 0599356229

Goods/Services:
Aerated water, Aerated water (Preparations for 
makin___),Beverages (Preparations For making___), 
Soda water,  Syrups for beverages, . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ات لتحضــري الميــاه الغازيــة، مســتحرف ميــاه غازيــة، مســتحرف
ــل  ــز لعم ــة مرك ــري فاكه ــودا، عص ــاء الص ــات، م وب ــري المرش لتحض

ــات وب المرش

 water soda اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :12/04/2022  التاريخ :12/04/2022

Trademark No.:42645 العالمة التجارية رقم :  42645

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: The National Beverage Company 
is a private joint stock company

وبات الوطنية مساهمة خصوصية  كة المرش بإسم :  �ش

Applicant Address: ramallah, betonia                                        العنوان :  رام الله ، بيتونيا

Applicant for Correspondence:  
samaan ibrahim samaan ziadeh 
Samaan Ziadeh & partners Law Firm, Ramallah Al 
Tahta, Al Saher Center, third floor, phone number 
(0599356229).   

عنوان التبليغ  :  سمعان ابراهيم سمعان زيادة 
 مكتب سمعان زيادة ومشاركوه للمحاماة - رام الله التحتا - مركز الساهر 

الطابق )3) جوال 0599356229

Goods/Services:
Advertising, Advertising matter (Dissemination of-
), Bill-posting, Communication media (Presentation 
of goods on__) for retailpurposes, Demonstration of 
goods, Dissemination of advertising matter,On-line 
advertising on computer network, Outdoor advertising, 
Radio advertising, Television advertising. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عالنــات،  عــالن، لصــق االإ دعايــة وإعــالن، نــرش مــواد الدعايــة واالإ
ــة،  ــا بالتجزئ ــات بيعه ــال لغاي ــائل االتص ــى وس ــلع ع ــرض الس ع
ــة  ــالن والدعاي ع ــالن، االإ ع ــة واالإ ــواد الدعاي ــرش م ــلع، ن ــرض الس ع
ــي،  ــالن الخارج ــة واالع ــر، الدعاي ــبكات الكمبيوت ــى ش ة ع ــا�ش المب

ــون.  ــرب التلفزي ــالن ع ع ــة واالإ ــو، الدعاي ــالن بالرادي ع االإ

 water soda اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :13/04/2022  التاريخ :13/04/2022

Trademark No.:42647 العالمة التجارية رقم :  42647

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Al Kasabry Company for Trade 
and Industry

كة الكسابري للتجارة والصناعة بإسم :  �ش

Applicant Address: palestine - jenin       0599206653 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

169  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Specialized Consulting Company for Legal 
Services and Arbitration
Jenin - next to the Courts Complex   

كة المختصة االستشارية للخدمات القانونية  عنوان التبليغ  :  الرش
والتحكيم

ف - بجانب مجمع المحاكم ، محمول : 0569200021  جن�ي

Goods/Services:
cosmetics m,cream dyes, eyebrowcosmetics , kits , male-
up , make - up powder , make - up preparations , make- up 
removing preparations , mascara , masks(beauty )p encils  
  ( cosmatics ), pencils (eyebrow  , perfumes , powder ( 
make - up , skin care ( cosmetics preparations for ) , skin 
care creams .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاج  ــل ،مكي ــاغ تجمي ــل ، اصب ــل ،كريمــات تجمي ات تجمي مســتحرف
ــة ،اقــالم تجميليــة  ــاج ،مســكرة ، اقنعــة تجميلي ، مســاحيق ، مكي
ات  ، اقــالم حواجــب ، عطــور ، مســاحيق تجميــل ، مســتحرف

ة . ــرش ــض الب ــات تبيي ة ، كريم ــرش ــة بالب ــل للعناي تجمي

  

 

Date :12/04/2022  التاريخ :12/04/2022

Trademark No.:42648 العالمة التجارية رقم :  42648

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Qabalan Food Industries 
Company 

كة قبالن للصناعات الغذائية )مخابز قبالن)  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan, Amman, Bayader 
Wadi Al Seer- Jamal Qitotah St. 

- شارع جمال قيتوقة   العنوان :  االأردن - عمان، بيادر وادي السري

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاجو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل االســود؛ الخمــري

ــج  ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل والصلص الخ

عدم الحماية عى اسم قرية قبالن  اطات خاصة:  اشرت
بمعزل عن العالمة
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :12/04/2022  التاريخ :12/04/2022

Trademark No.:42649 العالمة التجارية رقم :  42649

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Qabalan Food Industries 
Company 

كة قبالن للصناعات الغذائية )مخابز قبالن)  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan, Amman, Bayader 
Wadi Al Seer- Jamal Qitotah St. 

- شارع جمال قيتوقة   العنوان :  االأردن - عمان، بيادر وادي السري

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions; Bakery Services, retail 
services for selling food products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وتفعيــل  االأعمــال  وتوجيــه  وادارة  عــالن  واالإ الدعايــة  خدمــات 
؛ خدمــات المخابــز، خدمــات البيــع بالتجزئــة لبيــع  ي النشــاط المكتــىب

ــة  ــات الغذائي المنتج

اطات خاصة:عدم الحماية عى اسم قرية قبالن بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :13/04/2022  التاريخ :13/04/2022

Trademark No.:42650 العالمة التجارية رقم :  42650

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: IBSA Schools Company for 
Education

ي أس ايه للتعليم  كة مدارس أي �ب بإسم :  �ش
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address: Al Bireh Mu’ta street near the 
directorate of Health Ministry   

ة شارع مؤتة بالقرب من مديرية الصحة      العنوان :  البري

Applicant for Correspondence:  
IBSA Schools Company for Education
Al Bireh Mu’ta street near the directorate of 
Health Ministry   

ي أس ايه للتعليم  كة مدارس أي �ب عنوان التبليغ  :  �ش
ة شارع مؤتة بالقرب من مديرية الصحة   البري

Goods/Services:
Academies [education], Amusement arcade services 
(Providing), Arranging and conducting of colloquiums, 
Arranging and conducting of conferences, Arranging 
and conducting of symposiums, Arranging and 
conducting of workshops (trainings), Booking of seats 
for shows, Bookmobile services, Books (Publication 
of books, reports), Camp services (Holiday), Club 
services [entertainment or education), Coaching 
[training], Competitions (Organization) education or 
entertainment, Competitions (Organization of sports), 
Conducting fitness classes, Boarding schools, Education 
information, Educational examination, Educational 
services, Instruction services, Music-halls, Nursery 
schools, Rental of sports grounds,  Teaching              

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قاعــات  خدمــات  تقديــم   ،  ( والتعليــم  بيــة  )للرت كاديميــات  االأ
التســلية ، تنظيــم وادارة الحلقــات الدراســية ، تنظيــم وادارة 
ــات  ــم و ادارة ورش ــدوات ، تنظي ــم و ادارة الن ــرات ، تنظي المؤتم
المرحيــة،  للعــروض  المقاعــد  حجــز   ، )التدريــب)  العمــل 
ــة، نــرش الكتــب، خدمــات معســكرات  ــات المتجول خدمــات المكتب
فيــه أو التعليــم)،  فيــه)، خدمــات النــوادري )للرت الطــالب )للرت
ــم  ــات )للتعلي ــات أو المنافس ــم المباري ــب)، تنظي ــن )التدري التمري
ــة  ــص لياق ــة حص ــة، اقام ــات الرياضي ــم المباري ــه)، تنظي في أو الرت
بيــة و التعليــم،  بدنيــة، مــدارس داخليــة، معلومــات عــن الرت
بيــة و التعليــم، خدمــات  االمتحانــات التعليميــة، خدمــات الرت
مالعــب  تأجــري  حضانــة،  دور  موســيقية،  قاعــات  التدريــس، 

رياضيــة، التدريــس 

 Baccalaureate اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
Schools بمعزل عن العالمة

  

 

Date :13/04/2022  التاريخ :13/04/2022

Trademark No.:42651 العالمة التجارية رقم :  42651

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Al Mahra Natural Company for 
Cosmetics and Natural Products 

ات  كة المهرة الطبيعية لمواد التجميل والمستحرف بإسم :  �ش
الطبيعية 

Applicant Address: P.O. Box 910542,Amman 
111191 ,Dahiyat Al-Rasheed,AntoineDaoud 
Street,Jordan 

يد 910542، عمان 111191، ضاحية الرشيد،  العنوان :  ص.ب الرب
شارع أنطوان داوود، المملكة االردنية الهاشمية  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Hair Oils, Cosmetics, preparations for 
hair,skin,nails,feet,lashes and eyebrows treatment, 
Shampoo,skin serum Facial & Body Scrub, Hair 
Mask, Eyebrow & Lash Serum, Skin Lightening & 
Moisturizing Creams, Soap,perfume for Body and hair 
, breweries,hair treatment,Face Serum,hair mask,hair 
treatment prepatations, oils for body ,oils for face ,hair 
soap. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات العنايــة  ات التجميــل، مســتحرف زيــوت الشــعر، مســتحرف
والرمــوش  وااليــادي  واالرجــل  واالظافــر  ة  والبــرش بالشــعر 
وم للوجــه، الســنفرة للوجــه والجســم  والحواجــب، شــامبو، ســري
وم للحواجــب والرمــوش، كريمــات  ــاع الشــعر، ســري و الشــعر، قن
ــعر،  ــم و والش ــور الجس ــون، عط ة، صاب ــرش ــب الب ــح وترطي تفتي
بالشــعر،  العنايــة  ات  مســتحرف و  للشــعر  قنــاع  مخمريــات، 
منتجــات الجســم و الشــعر والوجــه وعطــور الشــعر صابــون 
الوجــه و الجســم الوجــه و البلســم للشــعر و تونــر الشــعر و 
ــعر  ــات الش ــه، منتج ــعر و الوج ــة بالش ــوالت العناي ــه و انب والوج
ــون  ــوت الجســم و الوجــه و الشــعر، صاب والجســم و الوجــه، زي

ــعر  الش
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسومات ذات  اشرت

االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :13/04/2022  التاريخ :13/04/2022

Trademark No.:42652 العالمة التجارية رقم :  42652

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Paradise Hotels Co. 
كة فنادق برادايس المساهمة الخصوصية  سجل رقم  بإسم :  �ش

 (562404616(

Applicant Address: Bethlehem 
العنوان :  بيت لحم - بالقرب من مديرية الداخلية  جوال 

  0599217799

Applicant for Correspondence:  
adv. Raed Jereas Saleem Amya 
Beit Jala , Ghanem Bulding    

عنوان التبليغ  :  المحامي رائد جريس  سليم اعمية 
 بيت جاال - عمارة غانم 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت.  وبات، االإ خدمات توفري االأطعمة والمرش

Hotel اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :14/04/2022  التاريخ :14/04/2022

Trademark No.:42654 العالمة التجارية رقم :  42654

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: CGP(WUHU) SEALING  CO.,LTD.  .ووهو) سيلينغ كو.،ليمتد( ي بإسم :  سي دجي �ب

Applicant Address: #1000 FIRST NANCI ROAD, 
XINWU DEVELOPMENT AREA, WUHU COUNTY, 
ANHUI PROVINCE, CHINA 

ست نانسي رود، كسينوو ديفالوبمنت إيريا،  العنوان :  1000# فري
ف   ، أنهوي بروفينس، الص�ي ي

ووهو كاونىت

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حســـن بىف

 طمون ـــ دولة  

Goods/Services:
Igniting devices for internal combustion engines; 
injectors for engines; joints [parts of engines]; cylinder 
heads for engines; pistons for engines; hydraulic 
controls for machines, motors and engines; anti-
friction bearings for machines; shock absorber [parts of 
machines]; mechanical seals [machine parts]; bushings 
for use as parts of machines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن؛  ؛ محاقــن للمكائ اق الداخــىي معــدات اشــعال لمحــركات االحــرت
للمكائــن؛  اســطوانات  رؤوس  المكائــن[؛  مــن  ]أجــزاء  وصــالت 
ــركات  ــالآالت والمح ــة ل ــم هيدرولي ــح تحك ــن؛ مفاتي ــس للمكائ مكاب
و المكائــن؛ محامــل مقاومــة لالحتــكاك لــالآالت؛ إغمــاد لمخمــدات 
ــزاء  ــة ]أج ــرب ميكانيكي ــع ت ــن االآالت[؛ موان ــزاء م ــات ]أج الصدم

ــن االآالت.  ــزاء م ــتخدامها كأج ــات الس ــة[؛ بطان االآل

  

 

Date :12/04/2022  التاريخ :12/04/2022

Trademark No.:42655 العالمة التجارية رقم :  42655

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: International Tractors Limited  ناشيونال تراكتورز ليمتد بإسم :  إنرت

Applicant Address: Village Chak Gujran, P.O. 
Piplanwala - 146022, Jalandhar Road, Hoshiarpur, 
India 

العنوان :  فيليدج شاك غوجران، ص.ب. بيبالنواال - 146022، 
جاالندهار رود، هوشياربور، الهند  

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حســـن بىف

 طمون - دولة  

176  

177  
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Goods/Services:
Agricultural implements, other than hand-operated; 
agricultural machines; axles for machines; bearings 
[parts of machines]; bearings for transmission shafts; 
bulldozers; concrete mixers [machines]; connecting 
rods for machines, motors and engines; control cables 
for machines, engines or motors; control mechanisms 
for machines, engines or motors; hydraulic controls 
for machines, motors and engines; pneumatic controls 
for machines, motors and engines; cranes [lifting 
and hoisting apparatus]; crank shafts ; crankcases 
for machines, motors and engines; cranks [parts of 
machines]; cultivators [machines]; cutters [machines]; 
cylinder heads for engines ; cylinders for machines ; 
cylinders for motors and engines; diggers [machines]; 
ditchers [ploughs]; earth moving machines; engine 
mounts, other than for land vehicles; hydraulic engines 
and motors; excavators; exhaust manifold for engines; 
exhausts for motors and engines ; fan belts for motors 
and engines; fans for motors and engines; Filters being 
parts of machines or engines; flour mill machines; 
forge blowers; fuel conversion apparatus for internal 
combustion engines ; fuel dispensing pumps for service 
stations; fuel economisers for motors and engines; 
generators of electricity; glow plugs for Diesel engines; 
grain husking machines / corn and grain husking 
machines / corn husking machines; grain separators; 
grease boxes [parts of machines]; grease rings [parts of 
machines]; hand-held tools, other than hand-operated; 
harrows ; harvesting machines / mowing and reaping 
machines; haulage apparatus [mining] / extractors 
for mines; housings [parts of machines]; injectors for 
engines; joints [parts of engines] / sealing joints [parts 
of engines]; joysticks being parts of machines, other 
than for game machines ; Knives [Parts of machine]; 
knives for mowing machines; lawnmowers [machines]; 
lubricating pumps; lubricators [parts of machines]; 
machine tools; mixers [machines] ; mixing machines; 
mobile cranes ; motorized cultivators ; mufflers for 
motors and engines / silencers for motors and engines 
; piston segments / piston rings; pistons [parts of 
machines or engines]; pistons for cylinders ; pistons for 
engines; ploughs; ploughshares; puddling machines; 
pulleys [parts of machines] ; pulleys ; pulverisers 
[machines] / atomisers [machines] / spraying machines; 
pumps [parts of machines, engines or motors]; radiators 
[cooling] for motors and engines ; rakes for raking 
machines; raking machines ; reapers ; reapers and 
binders ; reapers and threshers; reduction gears, other 
than for land vehicles; reeling apparatus, mechanical ; 
reels [parts of machines]; road sweeping machines, self-
propelled; roller bearings; rubber tracks being parts of 
crawlers on agricultural machines; rubber tracks being

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
معــدات زراعيــة عــدا مــا يــدار باليــد؛ آالت زراعيــة؛ محــاور دواليــب 
االآالت؛ محامــل ]أجــزاء آالت[؛ محامــل الأعمــدة نقــل الحركــة؛ 
جرافــات )بولــدوزرات)؛ خالطــات خرســانة ]آالت[؛ ذرع توصيــل 
لــالآالت والمحــركات والمكائــن؛ كبــالت تحكــم لــالآالت أو المكائــن أو 
المحــركات؛ آليــات تحكــم لــالآالت أو المكائــن أو المحــركات؛ مفاتيــح 
تحكــم هيدروليــة لــالآالت و المحــركات و المكائــن؛ مفاتيــح تحكــم 
تــدار بالهــواء المضغــوط لــالآالت و المحــركات و المكائــن؛ رافعــات 
ــالآالت والمحــركات  ــب مرافــق ل ــة؛ عل ]أجهــزة رفــع[؛ أعمــدة مرفقي
والمكائــن؛ مرافــق ]أجــزاء آالت[؛ مســالف ]آالت[؛ قطاعــات ]آالت[؛ 
أســطوانات  لــالآالت؛  اســطوانات  للمكائــن؛  اســطوانات  رؤوس 
للمحــركات والمكائــن؛ حفــارات ]آالت[؛ حفــارات خنــادق ]محاريث[؛ 
اب؛ قواعــد محــركات لغايــات اخــرى غــري المركبــات  آالت جــرف الــرت
االأرضيــة؛ مكائــن ومحــركات هيدروليــة؛ حفــارات؛ متشــعب عــوادم 
المكائــن؛ أجهــزة رصف عــوادم المحــركات والمكائــن؛ ســيور مــراوح 
المحــركات والمكائــن؛ مــراوح المحــركات والمكائــن؛ المرشــحات هــي 
ــخ  ؛ آالت نف ف ــ�ي ــع الطح ــركات؛ آالت تصني ــن االآالت أو المح ــزء م ج
؛ مضخــات  اق الداخــىي ــل الوقــود لمحــركات االحــرت ؛ أجهــزة تحوي
ــود  ــدات وق ــيارات؛ مقتص ــة الس ــات خدم ــود لمحط ــع الوق توزي
للمحــركات والمكائــن؛ مولــدات الكهربــاء؛ شــمعات توهــج لمحــركات 
الديــزل؛ آالت تقشــري الحبــوب / آالت تقشــري الــذرة والحبــوب/ 
ــزاء  ــحيم ]أج ــق تش ــوب؛ صنادي ــرازات حب ــذرة؛ ف ــري ال آالت تقش
آالت[؛ حلقــات تشــحيم ]أجــزاء آالت[؛ عــدد تحمــل باليــد بخــالف 
بــة؛ آالت حصــاد / آالت لجــز  ي تــدار يدويــاً؛ أمشــاط لتمهيــد الرت

الــىت
ــزة  ــن[ / أجه ــحب ]للتعدي ــر أو س ــزة ج ــاد؛ أجه ــب و للحص العش
اســتخراج المعــادن مــن المناجــم؛ أوعيــة أو حاويــات ]أجــزاء 
ــالت  ــن[ / وص ــن مكائ ــزاء م ــالت ]أج ــن؛ وص ــن للمكائ آالت[؛ محاق
مانعــة للتــرب ]أجــزاء مــن مكائــن[؛ أجهــزة التوجيــه كأجــزاء مــن 
ف  ف ]أجــزاء آالت[؛ ســكاك�ي االآالت، بخــالف أجهــزة االألعــاب؛ ســكاك�ي
ــحيم؛  ــات تش ــب ]آالت[؛ مضخ ــزات عش ــب؛ مج ــز العش الآالت ج
مشــحمات ]أجــزاء آالت[؛ عــدد آليــة؛ خالطــات ]آالت[؛ آالت خلــط؛ 
رافعــات متحركــة؛ مســالف تــدار بمحــركات كهربائيــة؛ كاتمــات 
صــوت المحــركات و المكائــن؛ قطــع مكابــس؛ مكابــس ]أجــزاء آالت 
أو مكائــن[؛ مكابــس لالأســطوانات؛ مكابــس للمكائــن؛ محاريــث؛ 
؛ بكــرات ]أجــزاء آالت[؛  ف شــفرات المحاريــث؛ آالت خلــط الطــ�ي
ــات  ــرذاذات ]آالت[ / آالت رش؛ مضخ ــاحقات ]آالت[/ م ــرات؛ س بك
يــد[ المحــركات  ]أجــزاء آالت أو مكائــن أو محــركات[؛ مشــعات ]لترب
حصــادات؛  جــرف؛  آالت  الجــرف؛  الآالت  أمشــاط  والمكائــن؛ 
حصــادات ورابطــات؛ حصــادات ودراســات؛ مســننات تخفيــض 
يــة؛ أجهــزة لــف آليــة؛  الرعــة مــا عــدا المســتخدمة للمركبــات الرب
بكــرات ]أجــزاء آالت[؛ آالت كنــس الطــرق، ذاتيــة الدفــع؛ محامــل 
ي االآالت 

ــان مــن المطــاط كأجــزاء مــن الزحافــات �ف ــة؛ قضب دحروجي
ي جرافــات 

الزراعيــة؛ قضبــان مــن المطــاط كأجــزاء مــن الزحافــات �ف
ييــت؛ مضخــات وقــود ذاتيــة التنظيــم؛  ف الثلــج؛ محامــل ذاتيــة الرت
دارة ]آالت[؛ مغاطــس او أغمــاد لمخمــدات  قارنــات الأعمــدة االإ
الصدمــات ]أجــزاء آالت[ / كباســات أوعيــة التخميــد ]أجــزاء آالت[؛ 
اق  مجــارف آليــة؛ جرافــات ثلــج؛ شــمعات إشــعال لمحــركات االحــرت
؛ منظمــات �عــة لــالآالت والمكائــن والمحــركات؛ نوابــض الداخــىي
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parts of crawlers on snow ploughs; self-oiling bearings; 
self-regulating fuel pumps; shaft couplings [machines] 
; shock absorber plungers [parts of machines] / dashpot 
plungers [parts of machines] / plunger pistons; shovels, 
mechanical; snow ploughs; sparking plugs for internal 
combustion engines; speed governors for machines, 
engines and motors; springs [parts of machines] ; 
straw [chaff] cutters / chaff cutters; transmissions for 
machines ; pneumatic transporters ; turf removing 
ploughs; Universal Joints(Cardan Joints); valves [parts 
of machines] ; weeding machines. 

نقــل  آليــات  ]قــش[؛  ف  تــ�ب قطاعــات  آالت[؛  ]أجــزاء  كات)  )زنــرب
زالــة  حركــة لــالآالت؛ ناقــالت تــدار بالهــواء المضغــوط؛ محاريــث الإ
ــات  ــردان[؛ صمام ــالت ك ــة ]وص ــة الحرك ــالت عام ــاب؛ وص االأعش

]أجــزاء آالت[؛ آالت تعشــيب. 

  

 

Date :14/04/2022  التاريخ :14/04/2022

Trademark No.:42656 العالمة التجارية رقم :  42656

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: CGP(WUHU) SEALING  CO.,LTD.  .ووهو) سيلينغ كو.،ليمتد( ي بإسم :  سي دجي �ب

Applicant Address: #1000 FIRST NANCI ROAD, 
XINWU DEVELOPMENT AREA, WUHU COUNTY, 
ANHUI PROVINCE, CHINA 

ست نانسي رود، كسينوو ديفالوبمنت إيريا،  العنوان :  1000# فري
ف   ، أنهوي بروفينس، الص�ي ي

ووهو كاونىت

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حســـن بىف

 طمون ـــ دولة  

Goods/Services:
Shock absorbers for automobiles; gear boxes for 
land vehicles; transmission shafts for land vehicles; 
suspension shock absorbers for vehicles; shock 
absorbing springs for vehicles; vehicle chassis; 
automobile chassis; engines for land vehicles; shock 
absorbing springs for automobiles; signal arms for 
vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مخمــدات الصدمــات للســيارات؛ صناديــق مســننات للمركبــات 
مخمــدات  يــة؛  الرب للمركبــات  الحركــة  نقــل  أعمــدة  يــة؛  الرب
ي 

المركبــات؛ نوابــض مخمــدة للصدمــات �ف لتوقــف  الصدمــات 
المركبــات؛ هيــاكل المركبــات؛ شاســيهات ســيارات؛ مكائــن للمركبــات 
يــة؛ نوابــض المتصــاص الصدمــات للســيارات؛ أذرع إشــارة  الرب

للمركبــات. 

  

178  
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Date :12/04/2022  التاريخ :12/04/2022

Trademark No.:42657 العالمة التجارية رقم :  42657

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: International Tractors Limited  ناشيونال تراكتورز ليمتد بإسم :  إنرت

Applicant Address: Village Chak Gujran, P.O. 
Piplanwala - 146022, Jalandhar Road, Hoshiarpur, 
India 

العنوان :  فيليدج شاك غوجران، ص.ب. بيبالنواال - 146022، 
جاالندهار رود، هوشياربور، الهند  

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حســـن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Industrial oils and greases; lubricant; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; Petrol additives 
(petrochemical) non-chemical to motor-fuel; benzene 
fuel; combustible oil; diesel oil; ether(petroleum); fuel; 
fuel gas; fuel mixtures(vaporized); fuel oil; fuel with an 
alcoholic base; gas oil; gasoline; kerosene; lighting fuel; 
motor fuel; motor oil; solidified gases(fuel). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــب  ــاص وترطي ــات امتص ــات؛ مركب ــة؛ مزلق ــحوم صناعي ــوت وش زي
وقــود  إىل  كيميائيــة  غــري  وليــة  برت إضافــات  الغبــار؛  وتثبيــت 
اق؛ زيــت ديــزل؛  يــن؛ زيــت قابــل لالإحــرت ف المحــركات؛ وقــود برف
؛ وقــود؛ غــاز الوقــود؛ مخاليــط وقــود متبخــرة؛ زيــت  وىلي أثــري بــرت
وقــود؛ وقــود ممــزوج مــع قاعــدة كحوليــة؛ زيــت الغــاز )الســوالر)؛ 
ضــاءة؛ وقــود محــركات؛ زيــت  ف )كاز)؛ وقــود االإ وســ�ي ؛ كري ف ــ�ي غازول

ــود[.  ــدة ]وق ــازات مصل ــركات؛ غ مح
  

 

Date :17/04/2022  التاريخ :17/04/2022

Trademark No.:42658 العالمة التجارية رقم :  42658

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Golan Express Logistics Services 
Company 

س  للخدمات اللوجستية  كة الجوالن  اكسرب بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, next to Al-
Ain Mosque, Khaled Bin Al-Waleed Street 

ف شارع خالد بن  ة بجانب مسجد الع�ي العنوان :  رام الله البري
الوليد  

Applicant for Correspondence:  
Lawyer Abdul Rahman Karakra 
Lawyer Abdul Rahman Karakra Ramallah Al-Bireh 
opposite the Palestinian Al-Bireh Post, Mobile 
0568292739    

عنوان التبليغ  :  المحامي عبدالرحمن كراكرة 
ة اىلي جوال  ة مقابل بريد البري  المحامي عبدالرحمن كراكرة رام الله البري

 0568292739

179  

180  
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Goods/Services:
Car transport , Courier services [messages or 
merchandise] , Delivery (Message ) , Delivery of goods 
, Air transport ,  Delivery of goods by mail order , Ferry-
boat transport  , Franking of mail , Freight brokerage 
[forwarding (Am.)]  ,  Freight Forwarding , Freight 
[shipping of goods] , Freighting , Goods (Delivery of) 
Goods (Storage of ) ,  Guarded transport of valuables 
,  Information (Transportation ) ,  Marine transport , 
Message delivery , Packaging of goods , Parcel delivery 
, Porterage , Rental of storage containers , Rental of 
warehouses , Reservation (Transport) , Storage , Storage 
containers (Rental of)  , Storage information , Storage of 
goods , Storage (Physical ) of electronically-stored data 
or documents , Transport , Transportation logistics , 
Unloading cargo , Wrapping of goods   - Carting 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
النقــل الجــوي ، النقــل بالســيارات ، النقــل بعربــات الجــر أو 
الدفــع ، خدمــات النقــل )نقــل الرســائل والبضائــع) ، تســليم 
يــدي  الرســائل ، تســليم البضائــع ، تســليم البضائــع بالطلــب الرب
يديــة ، الســمرة  ، - النقــل بواســطة العبــارات ، ختــم المــواد الرب
ي مينــاء الوصــول ، الشــحن بالســفن 

بالشــحن ، دفــع أجــرة لشــحن �ف
ــع ،  ــن البضائ ــع ، تخزي ــليم البضائ ــري ، تس ــل البح ــود النق ، عق
ــة ، معلومــات النقــل ، النقــل  النقــل المحــروس لالأشــياء الثمين
ــرود ،  ــليم الط ــلع ، تس ــف الس ــائل ، تغلي ــليم الرس ــري ، تس البح
ــري  ــن ، تأج ــات التخزي ــري حاوي ــل) ، تأج ي ف ــل والترف ــة )التحمي العتال
حاويــات  تأجــري   ، التخزيــن   ، للنقــل  الحجــز   ، المســتودعات 
التخزيــن ، معلومــات التخزيــن ، تخزيــن البضائــع ، حفــظ الوثائــق 
ــل ،  ــتيات النق ــل ، لوجس ــا ، النق وني ــة الكرت ــات المخزن أو المعلوم

ــع  ــف البضائ ــة ، تغلي ــغ الحمول تفري

  

 

Date :17/04/2022  التاريخ :17/04/2022

Trademark No.:42659 العالمة التجارية رقم :  42659

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Al-Zawawi Vegetable and Fruits 
Processing Company 

ف الخضار والفواكه العادية العامة  كة الزواوي لتجهري بإسم :  �ش

Applicant Address: nablus -biet ayba- alzawawi 
company 

كة الزواوي للخضار   العنوان :  نابلس- بيت ايبا- �ش

Applicant for Correspondence:  
attorney Nashaat Ali Shaar 
Palestine- Nablus    

عنوان التبليغ  :  المحامي نشأت عىي الشعار 
 - نابلس 

Goods/Services:
Chips (Fruit—)، Dates، Crisps (Potato—)، Chips (Potato—
)،Frosted fruits، Frozen fruits، Fruit, preserved،Fruit 
preserved in alcohol، Fruits, tinned [canned (Am.)]،  
Mushrooms, preserved، Olives, preserved، Onions, 
preserved، Peas, preserved، Salads (Fruit—)، Salads 
(Vegetable—)، Sauerkraut، Snack food (Fruit-based 
—)، Soup preparations (Vegetable—)، Vegetables, 
preserved، Vegetables, tinned [canned (Am.)]، 
Vegetables, dried، Vegetables, cooked. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائــق فواكــه، تمــر، رقائــق بطاطا،رقائــق بطاطا،فواكــه مثلجــة، 
ــول،  ي الكح

ــوظ �ف ــه محف ــة، فواك ــه محفوظ ــدة، فواك ــه مجم فواك
ــوظ،  ــل محف ــوظ، بص ــون محف ــوظ، زيت ــر محف ــه معلبه،فط فواك
وات، ســلطة فواكــه، مخلــل  بازيــالء محفوظــة، ســلطة خــرف
ات شــوربة  الملفــوف، اطعمــه خفيفــة اساســها الفواكــه، مســتحرف
وات  وات معلبــة، خــرف وات محفوظــة ، خــرف وات، خــرف الخــرف

ــة.  وات مطبوخ ــرف ــة، خ مجفف
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Date :17/04/2022  التاريخ :17/04/2022

Trademark No.:42660 العالمة التجارية رقم :  42660

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: Al-Zawawi Vegetable and Fruits 
Processing Company 

ف الخضار والفواكه العادية العامة  كة الزواوي لتجهري بإسم :  �ش

Applicant Address: nablus -biet ayba- alzawawi 
company 

كة الزواوي للخضار   العنوان :  نابلس- بيت ايبا- �ش

Applicant for Correspondence:  
attorney Nashaat Ali Shaar 
Palestine- Nablus    

عنوان التبليغ  :  المحامي نشأت عىي الشعار 
 - نابلس 

Goods/Services:
Almonds [fruits]، Vegetables, fresh، Wheat،Vine plants، 
Timber (Undressed —)، Squashes، Spinach, fresh، 
Shell (Cocoanut—)، Roots for food، Potatoes, fresh، 
Peppers [plants]، Peas,fresh، Peanuts [fresh]، Oranges،  
Onions, fresh vegetables، Olives, fresh،Nuts [fruits]، 
Mushrooms, fresh، Marrows،Maize، Lettuce, fresh، 
Lentils, fresh، Lemons, fresh، Herbs, fresh (Garden—)، 
Grapes, fresh، Fruit, fresh، Cucumbers, fresh، Citrus 
fruit، Chestnuts, fresh. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــب  ــروم، قص ــات الك ــح، نبات ــة، قم وات طازج ــرف ــر]، خ ــوز [ثم ل
الســكر، قــرع، ســبانخ طــازج، قشــور جــوز الهنــد، جــذور صالحــة 
لــالكل، بطاطــا طازجــة، فلفــل )نبــات)، بــازالء طازجــة، فــول 
[ثمر]، برتقــال، بصــل طــازج، زيتــون طــازج، ثمــار الجــوز  ي

ســودا�ف
)فواكــه)، فطــر طــازج، كوســا، ذرة صفــراء، خــس، عــدس طــازج، 
ليمــون، اعشــاب طازجــة، عنــب طــازج، فواكــه طازجــة، خيــار 

ــة.  ــتنة طازج ــات، كس ــازج، حمضي ط

  

 

Date :17/04/2022  التاريخ :17/04/2022

Trademark No.:42661 العالمة التجارية رقم :  42661

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: El-Hassan Investment Company  ي كة الحسن لالستثمار الطىب بإسم :  �ش
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Applicant Address: Bethlehem - Al-Khader   العنوان :  بيت لحم - الخرف

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشاط  خدمات الدعاية واالإ

 . ي المكتىب

ف بمعزل عن  اطات خاصة:عدم الحماية عى مجلة فلسط�ي اشرت
العالمة

  

 

Date :17/04/2022  التاريخ :17/04/2022

Trademark No.:42662 العالمة التجارية رقم :  42662

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Arvensis Agro, S.A.  .بإسم :  آرفينسيس أرجو، أس.إيه

Applicant Address: Ctra. Castell?n Km. 226,9  
Pol?gono Prydes  50720 La Cartuja  Zaragoza  
SPAIN 

ي آر إيه. كاستيللون كاي أم. 226،9 ، بوللجونو 
العنوان :  سي �ت

برايديز ، 50720 ال كارتوجا ، زاراجوزا ، إسبانيا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Sale of chemicals used in agriculture, manures, 
fertilisers, amino acids for phytosanitary purposes, 
micronutrients for application to crops, stimulating 
activators for plants, preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي الزراعــة، االأســمدة 

خدمــات بيــع المــواد الكيميائيــة المســتخدمة �ف
الحيوانيــة، االأســمدة الصناعيــة، االأحمــاض االأمينيــة المســتخدمة 
ــل،  ــتخدمة للمحاصي ــة المس ــات الدقيق ــة، المغذي ــة النباتي للصح
عــى  القضــاء  ات  مســتحرف للنباتــات،  المحفــزة  المنشــطات 

ــارة  ــاب الض ــدات االأعش ــات، مبي ــدات الفطري ــوام، مبي اله
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Date :21/04/2022  التاريخ :21/04/2022

Trademark No.:42664 العالمة التجارية رقم :  42664

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Aram investment company 
registered with the Companies Controller under 
the number (562763078) 

كة ارام لالستثمار م.خ.م المسجلة لدى مراقب  بإسم :  �ش
كات تحت الرقم )562763078)  الرش

Applicant Address: hebrn- Ibn Rushd Circle   العنوان :  الخليل - دورا ابن رشد

Applicant for Correspondence:  
lawyer Monther sharef 
hebron - Ibn Rushd Circle - Golden Tower Building 
- 7th floor    

يف  عنوان التبليغ  :  محامي منذر الرش
ي - ط 7  ج الذهىب  الخليل -دوار ابن رشد - عمارة الرب

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

للشــعر، منظفــات أســنان. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات  ذات االستخدام  اشرت
العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :18/04/2022  التاريخ :18/04/2022

Trademark No.:42666 العالمة التجارية رقم :  42666

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف
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Applicant Name: Brave for business development  كة بريف لتطوير االعمال بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Al-Bireh  Ramallah   ة  رام الله العنوان :  رام الله والبري

Applicant for Correspondence:  
Sharp and beyond for legal and investment 
consulting services company- Al-balou’, Al-Bireh, 
Istanbul Building, 6th floor, Palestine. Phone no. 
0569270070 
Sharp and beyond for legal and investment 
consulting services company- Al-balou’, Al-Bireh, 
Istanbul Building, 6th floor, Palestine. Phone no. 
0569270070    

كة شــارب آنــد بيوند لخدمــات االستشــارات القانونية  عنــوان التبليــغ  :  �ش
ة، عمارة إســطنبول، ط6، جوال :0569270070  واالســتثمارية- البالوع، البري
كــة شــارب آنــد بيونــد لخدمــات االستشــارات القانونيــة واالســتثمارية-   �ش

ة، عمــارة إســطنبول، ط6، جــوال :0569270070  ــري ــوع، الب البال

Goods/Services:
Academies (education), Arranging and conductin 
seminars,  Coaching (training), Correspondence courses, 
Educational services,Instruction services,Teaching. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحلقــات  وإدارة  تنظيــم  والتعليــم)،  بيــة  )للرت االكاديميــات 
الدراســية،التمرين )التدريــب)، دورات دراســية بالمراســلة، خدمات 

بيــة والتعليــم، خدمــات التدريــس، التدريــس.  الرت

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :18/04/2022  التاريخ :18/04/2022

Trademark No.:42667 العالمة التجارية رقم :  42667

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations for human use. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي.  ات صيدلية لالستعمال البرش مستحرف
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Date :19/04/2022  التاريخ :19/04/2022

Trademark No.:42668 العالمة التجارية رقم :  42668

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Anchor Consumer Products Pvt. 
Ltd. 

. دي.  ي
. ال �ت ي

ي �ت
ي �ف بإسم :  انكور كونسيومر برودكتس �ب

Applicant Address: C-201, INNOVA MARATHON 
NEXTGEN, OFF G.K. MARG, LOWER PAREL (WEST), 
MUMBAI - 400 013, INDIA 

-201، إنوفا ماراثون نيكستنجن، اوف جي. كيه.  العنوان :  سي
مارج، لوير باربل ) ويست) ، مومباي - 013 400، الهند  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تبييــض االأقمشــة ومــواد  منظفــات أســنان؛ صابــون؛ مســتحرف
ات تنظيــف  ي غســل وكي المالبــس، مســتحرف

أخــرى تســتعمل �ف
ات  وصقــل وجــىي وكشــط، عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

ــعر.  ــن) للش ــول )لوش ــل، غس تجمي
  

 

Date :18/04/2022  التاريخ :18/04/2022

Trademark No.:42669 العالمة التجارية رقم :  42669

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Uber Technologies, Inc.  .انك ، ف بإسم :  أُبر تكنولوجري

Applicant Address3 1515: rd Street, San 
Francisco, CA 94158, United States of America 

يت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94158،  د سرت العنوان :  1515 ثري
الواليات المتحدة االأمريكية 

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــفر؛  ــالت الس ــب رح ــع ؛ ترتي ــن البضائ ــة وتخزي ــالت؛ تعبئ المواص
ــو  ــق الج ــن طري ــع ع ــل البضائ ــحن ؛ نق ي الش

ــاطة �ف ــات الوس خدم
ي مينــاء الوصــول؛

أو الــرب أو البحــر ؛ خدمــات دفــع أجــرة الشــحن �ف
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inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; 
recorded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; 
cash registers, calculating devices; computers and 
computer peripheral devices; diving suits, divers’ 
masks, ear plugs for divers, nose clips for divers and 
swimmers, gloves for divers, breathing apparatus for 
underwater swimming; fire-extinguishing apparatus; 
computer hardware; magnetically encoded gift cards; 
software for coordinating transportation, freight 
and delivery services; software for motor vehicle 
navigation, software for coordinating and obtaining 
delivery services; computer software for coordinating 
transportation services, namely, software for the 
automated scheduling and dispatch of motorized 
vehicles; signaling device comprised of receivers and 
transmitters of electronic signals for matching drivers 
to passengers; magnetically encoded credit cards; 
downloadable computer software for accessing and 
providing access to payments network; downloadable 
computer software for accessing financial services; 
downloadable computer software for accessing GPS and 
motion sensor data for safety and emergency response 
purposes; downloadable computer software for 
accessing information about payment methods, credit 
cards, debit cards, subscriptions, loyalty programs, 
digital payments; downloadable computer software for 
accessing ridesharing services; downloadable computer 
software for accessing, viewing, and managing data, 
forecasts, reports, metrics, analytics, and insights 
related to business, sales, and revenue; downloadable 
computer software for accessing, viewing, and 
managing financial transactions; downloadable 
computer software for coordinating transportation 
services, namely, software for the automated scheduling 
and dispatch of motorized vehicles; downloadable 
computer software for depositing and storing electronic 
funds; downloadable computer software for detecting 
trip delays, vehicle location, and trip anomalies; 
downloadable computer software for earning, tracking, 
and redeeming loyalty rewards, points, and discounts; 
downloadable computer software for electronic funds 
management; downloadable computer software for 
electronic transactions management; downloadable 
computer software for enabling the electronic transfer 
of money between users; downloadable computer 
software for

نــت  نرت تأجــري المركبــات والمقطــورات؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ
باســتالم  يتعلــق  فيمــا  المعلومــات  وتتبــع  معلومــات  يضــم 
هــا مــن معلومــات النقــل والخدمات  البضائــع وحالــة التســليم وغري
نــت بمعلومــات حــول  نرت اللوجســتية؛ تزويــد موقــع عــى شــبكة االإ
خدمــات النقــل والخدمــات اللوجســتية والتوصيــل وحجــوزات 
التوصيــل؛ خدمــات  اللوجســتية وخدمــات  والخدمــات  النقــل 
ــًدا اســتالم البضائــع ونقلهــا وتســليمها  الشــحن والتســليم وتحدي
ــات  ــارك الدراج ــري وتش ــات تأج ــة؛ خدم ــل المختلف ــائل النق بوس
ي مــن 

والدراجــات الكهربائيــة والدراجــات العاملــة بالدفــع الكهربــا�أ
خــالل البطاريــة والدراجــات العاملــة بالدفــع بواســطة الدواســات؛ 
خدمــات الوســاطة وتحديــًدا وســاطة النقــل؛ خدمــات تأجــري 
ومشــاركة وســائل النقــل؛ خدمــات تأجــري ومشــاركة وســائل النقــل، 
ــات  ــتئجار المركب ــارك واس ــات تش ــيق خدم ــب وتنس ــداً ترتي وتحدي
؛ خدمــات تأجــري ومشــاركة وســائل النقــل  مــن نظــري إىل نظــري
وتحديــًدا توفــري االســتخدام المؤقــت للدراجــات؛ تنســيق ترتيبــات 
الســفر لالأفــراد والمجموعــات؛ تنســيق ترتيبــات الســفر لالأفــراد 
ــى  ــات ع ــارك المركب ــات تش ــب خدم ــداً ترتي ــات وتحدي والمجموع
أســاس الوقــت لالأفــراد والمجموعــات؛ تســليم البضائــع وتحديــًدا 
ــات  ــة؛ خدم ــل البقال ــًدا توصي ــل وتحدي ــة التوصي ــة؛ خدم البقال
تســليم وتحديــًدا تســليم البضائــع؛ خدمــات التوصيــل عــن طريــق 
ــة والبحــر؛ خدمــات التوصيــل عــن  ــرب والســكك الحديدي الجــو وال
طريــق الجــو والــرب والســكك الحديديــة والبحــر وتحديــًدا توصيــل 
انزيــت؛  ي وضــع الرت

البقالــة؛ مراقبــة وإدارة وتتبــع وســائل النقــل �ف
ــع لمجموعــة واســعة  ــف البضائ ــع عــى شــكل تغلي ــف البضائ تغلي
مــن الســلع االســتهالكية لالآخريــن؛ توفــري موقــع عــى شــبكة 
ــع  ــري موق ــت؛ توف انزي ــات حــول الرت ــوي عــى معلوم ــت يحت ن نرت االإ
ــعار  ــارات وأس ــداول ومس ــول ج ــات ح ــى معلوم ــوي ع ــب يحت وي
نــت يحتــوي عــى  نرت انزيــت؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ الرت
ــوي  ــب يحت ــع وي ــري موق ــت؛ توف انزي ــر الرت ــول تذاك ــات ح معلوم
انزيــت، وتحديــًدا معلومــات حــول  الرت عــى معلومــات حــول 
انزيــت  انزيــت وإصــدار تذاكــر الرت حجــز وتنســيق وترتيــب الرت
ــى  ــع ع ــري موق ــت؛ توف انزي ــع الرت ــري ومواق ــاالت التأخ وركاب وح
نــت يحتــوي عــى معلومــات حــول ترتيبــات النقــل  نرت شــبكة االإ
للمســافرين وعــن خدمــات تأجــري ومشــاركة وســائل النقــل؛ توفــري 
نــت يحتــوي عــى معلومــات حــول تكاليــف  نرت موقــع عــى شــبكة االإ
نــت يحتــوي عــى معلومــات  نرت النقــل؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ
ــري  ــاركة وتأج ــات مش ــداً خدم ــل وتحدي ــات إدارة النق ــول خدم ح
المركبــات مــن نظــري إىل نظــري وحــول تخطيــط وتنســيق وتتبــع نقــل 
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع ــري موق ــل؛ توف ــائل النق ــخاص ووس االأش
يضــم معلومــات حــول خدمــات إدارة النقــل عــى شــكل نقــل 
ــائل  ــل وس ــع نق ــيق وتتب ــط وتنس ــول تخطي ــًدا ح ــع وتحدي البضائ
ي 

ــات �ف ــم معلوم ــت يض ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع ــري موق ــل؛ توف النق
نــت يضــم معلومــات  نرت مجــال النقــل؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ
ي مجــال النقــل وخدمــات نقــل المركبــات؛ توفــري موقــع عى شــبكة 

�ف
ــى  ــع ع ــري موق ــل؛ توف ــال النق ي مج

ــات �ف ــم معلوم ــت يض ن نرت االإ
نــت يحتــوي عــى معلومــات عــن النقــل تضــم برامــج  نرت شــبكة االإ
نــت  نرت ؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ ف مكافــآت للمســافرين الدائمــ�ي
نــت نرت يضــم معلومــات عــن الســفر؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ
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engaging and coordinating delivery services, namely, 
delivery of groceries; downloadable computer software 
for engaging and coordinating transportation and 
delivery services; downloadable computer software 
for engaging and coordinating transportation services, 
namely, time-based ridesharing services; downloadable 
computer software for issuing receipts and invoices for 
electronic payment transactions and electronic funds 
transfers; downloadable computer software for issuing, 
setting up, distributing, and redeeming promotions, 
coupons, discounts, deals, vouchers, rebates, 
rewards, incentives, and special offers to customers; 
downloadable computer software for managing 
financial accounts; downloadable computer software 
for organizing, managing, storing, and accessing 
payment methods, credit card information, debit card 
information, loyalty program information, subscription 
information, and digital payment information; 
downloadable computer software for processing 
electronic funds transfers and payments made via credit 
card, debit card, electronic check, mobile payments, and 
online payments; downloadable computer software for 
processing electronic funds transfers and payments 
made via credit card, debit card, prepaid cards, mobile 
wallets, electronic wallets, electronic check, electronic 
payments, mobile payments, and online payments; 
downloadable computer software for providing access 
to global communication networks, the Internet, 
and wireless networks that enables customers to 
communicate with others; downloadable computer 
software for receiving and responding to requests for 
transportation; downloadable computer software for 
receiving and responding to requests for transportation, 
namely, time-based ridesharing services; downloadable 
computer software for redemption of coupons, 
rebates, discounts, and vouchers in connection with 
loyalty programs; downloadable computer software 
for requesting and managing emergency assistance; 
downloadable computer software for safety and 
incident detection; downloadable computer software 
for sending and receiving electronic payments and 
fund transfers; downloadable computer software for 
sending, receiving, and processing electronic payments 
and electronic funds transfers; downloadable computer 
software for sending, receiving, processing, facilitating, 
verifying, and authenticating electronic payments, 
mobile payments, electronic funds transfers, and 
mobile funds transfers; downloadable computer 
software for the storage, transmission, verification, 
and authentication of credit and debit card and other 
payment and transaction information; downloadable 
computer software for third party merchants and 
businesses for enabling and facilitating payment

ــوزات  ــل والحج ــات التوصي ــق بخدم ــات تتعل ــى معلوم ــوي ع يحت
نت يحتــوي عى  نرت لخدمــات التوصيــل؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ
ــب النقــل للمســافرين؛ توفــري موقــع عــى  تي ــق برت معلومــات تتعل
ــل  ــات النق ــق بخدم ــات تتعل ــى معلوم ــوي ع ــت يحت ن نرت ــبكة االإ ش
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع ــري موق ــل؛ توف ــات النق ــوزات خدم وحج
تيبــات الســفر؛ توفــري موقــع عــى  يحتــوي عــى معلومــات تتعلــق برت
نــت يضــم معلومــات تتعلــق بخدمــات النقــل وحركــة  نرت شــبكة االإ
المــرور وأوقــات الســفر؛ توفــري معلومــات حــول النقــل والســفر؛ 
نــت؛ توفــري المعلومــات  نرت توفــري معلومــات حــول الســفر عــرب االإ
ــت)؛  ــرة )ترانزي ــع العاب ــليم البضائ ــع وتس ــع وتتب ــة بجم المتعلق
توفــري المعلومــات المتعلقــة بحجــز وســائل النقــل للمســافرين عــرب 
ــط  ــة بالتخطي ــات المتعلق ــم المعلوم ــة ؛ تقدي وني لكرت ــائل االإ الوس
ــة؛ توفــري المعلومــات  وني لكرت وحجــز الســفر والنقــل بالوســائل االإ
المتعلقــة بحركــة المــرور واالزدحــام المــروري؛ توفــري معلومــات 
الطــرق والمــرور؛ تخزيــن البضائــع؛ نقــل وتســليم البضائــع؛ 
ترتيــب النقــل للمســافرين؛ نقــل االأشــخاص والبضائــع؛ نقــل 
االأشــخاص وتحديــًدا نقــل االأشــخاص عــى أســاس الوقــت؛ النقــل 
وتحديــًدا خدمــات النقــل الجــوي؛ النقــل وتحديــًدا نقل االأشــخاص 
والبضائــع عــن طريــق الجــو؛ خدمــات النقــل والتســليم وتحديــًدا 
مراقبــة وإدارة وتتبــع نقــل االأشــخاص وتســليم البضائــع والطــرود؛ 
خدمــات إدارة النقــل لالآخريــن وتحديــًدا التخطيــط والتنســيق 
وتتبــع نقــل االأشــخاص ووســائل النقــل؛ خدمــات إدارة النقــل 
ــائل  ــخاص ووس ــل االأش ــع نق ــيق وتتب ــط والتنس ــًدا التخطي وتحدي
النقــل؛ نقــل البضائــع وتحديــًدا البقالــة؛ نقــل الــركاب والبضائــع؛ 
ــب  ــركاب عــى أســاس الوقــت؛ ترتي ــًدا نقــل ال ــركاب وتحدي نقــل ال
الســفر؛ ترتيــب الســفر وتحديــًدا ترتيــب خدمــات النقــل عــى 
ــات الســفر  ــًدا تنســيق ترتيب ــب الســفر وتحدي أســاس الوقــت؛ ترتي
ــات  ــيق ترتيب ــًدا تنس ــفر وتحدي ــب الس ــات؛ ترتي ــراد والمجموع لالأف
الســفر لالأفــراد والمجموعــات وبالتحديــد تنســيق خدمــات الركــوب 
عــى أســاس الوقــت لالأفــراد والجماعــات؛ ترتيــب الســفر وتحديــًدا 
ــًدا ترتيــب النقــل  ترتيــب النقــل للمســافرين؛ ترتيــب الســفر وتحدي
للمســافرين وبالتحديــد ترتيــب النقــل للمســافرين عــى أســاس 
ــات  ــاركة المركب ــات مش ــيارات؛ خدم ــري الس ــات تأج ــت؛ خدم الوق

ــات. ــت للمركب ــتخدام المؤق ــيق االس ــب وتنس ــًدا ترتي وتحدي
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transactions; downloadable computer software for 
use by motorized vehicle operators and passengers 
and potential passengers for arranging and managing 
ridesharing; downloadable computer software for use 
by motorized vehicle operators and passengers and 
potential passengers for arranging and managing 
ridesharing, namely, time-based ridesharing services; 
downloadable computer software for viewing and 
accessing transactions made via credit card, debit 
card, electronic payments, and loyalty programs; 
downloadable computer software that allows users to 
scan and create quick response codes and to send and 
read near field communication (NFC) and radio frequency 
identification (RFID) signals; downloadable computer 
software that monitors and analyzes data to detect trip 
irregularities; downloadable computer software used 
to process mobile payments; downloadable computer 
software, namely, an electronic financial platform 
that accommodates and facilitates multiple types of 
electronic payments; downloadable computer software, 
namely, software application for use by consumers in 
the field of mobile payments; downloadable computer 
software, namely, software for machine learning; 
downloadable emergency notification system software; 
downloadable emergency notification system software 
for accessing a communication network and allowing 
audio and data communication between users and 
emergency and support responders; downloadable 
emergency notification system software for providing 
alerts, push-notifications, and other remote 
notifications to users and emergency response entities; 
downloadable open source computer software for 
building applications from autonomous and robotics 
data; downloadable open source computer software, 
namely, downloadable open source computer software 
for use in database management and electronic storage 
of data; downloadable open source computer software, 
namely, downloadable open source computer software 
for the collection, organizing, transmission, storage, 
and sharing of data and information; downloadable 
open source computer software, namely, downloadable 
open source computer software for visualization in 
the nature of graphical representation and analysis of 
data; downloadable open source computer software, 
namely, downloadable graphics processing unit (GPU)-
powered computer software for storing and querying 
real-time analytics data; downloadable open source 
computer software, namely, downloadable open source 
computer software that enables web-based 3D spatial-
temporal visualization and interaction; downloadable 
open source computer software, namely, downloadable 
open source computer software that enables visual 
exploratory data analysis of large geospatial data sets; 
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downloadable open source computer software, 
namely, downloadable open source computer software 
framework for creating fast, powerful web apps; 
downloadable open source computer software, namely, 
downloadable open source computer software that 
provides a hexagon-based geographic grid system; 
downloadable open source computer software, namely, 
downloadable open source computer software that 
distributes collections of data within a datacenter using 
peer-to-peer technology at scale; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable 
open source computer software that allows users to 
train and test deep learning models without the need 
to write code; downloadable open source computer 
software, namely, downloadable open source computer 
software that provides modular components for 3D 
rendering and data visualization; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable open 
source computer software for aggregating, storing, and 
querying large-scale metrics and time series data over 
variable-retention time windows; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable open 
source computer software that enables fast and flexible 
container image build for unprivileged containerized 
environments; downloadable open source computer 
software, namely, downloadable open source computer 
software for co-scheduling mixed types of workloads 
for better resource utilization; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable open 
source computer software for providing cross-platform 
architecture for mobile apps; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable open 
source computer software for executing asynchronous 
long-running business logic in a scalable and resilient 
way; downloadable real-time map software for 
tracking deliveries, namely, deliveries of groceries; 
downloadable real-time map software for tracking 
vehicles, deliveries, and people; downloadable real-
time map software for tracking vehicles, employees, 
and customers during trips; downloadable real-time 
map software for tracking vehicles, fleets of vehicles, 
and vehicle drivers; downloadable software for 
accessing a marketplace of available vehicles and 
vehicle drivers; downloadable software for accessing 
and viewing transit information, schedules, routes, 
and prices; downloadable software for accessing 
bicycle, electric bicycle, electric assist bicycle, pedal 
assist bicycle, and motorized scooter sharing services; 
downloadable software for accessing peer-to-peer 
vehicle sharing and rental services; downloadable 
software for accessing vehicle sharing and rental 
services; downloadable software for accessing, 
reserving, and booking temporary use of bicycles,
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electric bicycles, electric assist bicycles, and pedal 
assist bicycles; downloadable software for accessing, 
searching, applying for, booking, accepting, and 
claiming employment opportunities; downloadable 
software for analyzing transportation and 
deliveries; downloadable software for analyzing 
transportation and deliveries for employees and 
customers; downloadable software for arranging, 
procuring, scheduling, engaging, coordinating, 
managing, and booking transportation and deliveries; 
downloadable software for arranging, procuring, 
scheduling, engaging, coordinating, managing, and 
booking deliveries, namely, deliveries of groceries; 
downloadable software for arranging, procuring, 
scheduling, engaging, coordinating, managing, and 
booking high capacity vehicle (HCV) transportation; 
downloadable software for arranging, procuring, 
scheduling, engaging, coordinating, managing, 
booking, and dispatching transportation services; 
downloadable software for arranging, procuring, 
scheduling, engaging, coordinating, managing, 
booking, and dispatching transportation services, 
namely, time-based ridesharing services; downloadable 
software for arranging, scheduling, coordinating, 
and managing transportation for employees and 
customers; downloadable software for booking 
travel; downloadable software for booking travel, 
namely, travel via time-based ridesharing services; 
downloadable software for business and employee 
expense accounting, analyzation, and reporting; 
downloadable software for calculating and displaying 
transit routes; downloadable software for comparing 
transportation costs; downloadable software for 
connecting employers with workers; downloadable 
software for coordinating transportation services; 
downloadable software for coordinating transportation 
services, namely, time-based ridesharing services; 
downloadable software for coordination of delivery 
services; downloadable software for coordination 
of delivery services, namely, delivery of groceries; 
downloadable software for earning, tracking, and 
redeeming loyalty rewards, points, and discounts; 
downloadable software for filling temporary and 
permanent staffing needs of businesses; downloadable 
software for job placement services; downloadable 
software for managing and tracking vehicles, fleets of 
vehicles, and vehicle drivers; downloadable software 
for matching vehicle owners with vehicle drivers; 
downloadable software for navigation; downloadable 
software for performing safety checks of vehicles, fleets 
of vehicles, and vehicle drivers; downloadable software 
for personnel on boarding management; downloadable 
software for posting and listing employment
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opportunities, and recruiting and hiring personnel; 
downloadable software for posting job openings; 
downloadable software for providing ratings and 
reviews of businesses and personnel; downloadable 
software for purchasing and storing digital transit 
tickets and passes; downloadable software for renting 
bicycles, electric bicycles, electric assist bicycles, pedal 
assist bicycles, and motorized scooters; downloadable 
software for renting conveyances; downloadable 
software for renting vehicles; downloadable software for 
scanning and creating quick response codes and sending 
and reading near field communication (NFC) and radio 
frequency identification (RFID) signals; downloadable 
software for searching for and contacting vehicle 
drivers and vehicle owners; downloadable software 
for time entry, time tracking, and time management; 
downloadable software for tracking number of 
trips, vehicle and driver hours, and driver earnings; 
downloadable software for travel route planning; 
downloadable software for users to administer, access, 
monitor, and manage loyalty programs and rewards; 
downloadable software for voucher redemption; 
downloadable software in the field of staffing and 
employment, namely, software that facilitates the 
staffing and employment of workers; downloadable 
ticketing software; downloadable webinars, tutorial 
sessions and seminars in the field of machine learning; 
electronic downloadable publications, namely, 
tech reports and research papers in the field of 
machine learning; magnetically encoded debit cards 
Cl. 39: Transport; packaging and storage of goods; 
travel arrangement; freight brokerage services; 
freight transportation by air, ground or water; global 
freight forwarding services; leasing of vehicles and 
trailers; providing a website featuring information 
and tracking information regarding freight pickup and 
delivery status and other transportation and logistics 
information; providing a website with information 
about transportation, logistics and delivery services, 
bookings for transportation, logistics and delivery 
services; shipping and delivery services, namely, 
pickup, transportation, and delivery of goods by 
various modes of transportation; bicycle, electric 
bicycle, electric assist bicycle, and pedal assist bicycle 
rental and sharing services; brokerage services, namely, 
transport brokerage; conveyance rental and sharing 
services; conveyance rental and sharing services, 
namely, arranging and coordinating peer-to-peer 
vehicle sharing and rental services; conveyance rental 
and sharing services, namely, providing temporary 
use of bicycles; coordinating travel arrangements 
for individuals and for groups; coordinating travel 
arrangements for individuals and for groups,
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namely, arranging time-based ridesharing services 
for individuals and for groups; delivery of goods, 
namely, groceries; delivery service, namely, delivery 
of groceries; delivery services being delivery of goods; 
delivery services by air, road, rail, and sea; delivery 
services by air, road, rail, and sea, namely, delivery 
of groceries; monitoring, managing, and tracking of 
conveyances in transit; packaging of goods in the 
nature of merchandise packaging of a wide variety 
of consumer goods of others; providing a website 
featuring information about transit; providing a website 
featuring information about transit schedules, routes, 
and prices; providing a website featuring information 
about transit tickets; providing a website featuring 
information about transit, namely, information 
about transit booking, coordination, arrangement, 
ticketing, ridership, delays, and location; providing 
a website featuring information about transport 
arrangement for travelers and about conveyance rental 
and sharing services; providing a website featuring 
information about transportation costs; providing a 
website featuring information about transportation 
management services, namely, peer-to-peer vehicle 
sharing and rental services and about planning, 
coordinating, and tracking the transportation of 
people and conveyances; providing a website featuring 
information about transportation management 
services in the nature of transportation of goods, 
namely, about planning, coordinating, and tracking 
the transportation of conveyances; providing a website 
featuring information in the field of transportation; 
providing a website featuring information in the 
field of transportation and vehicle moving services; 
providing a website featuring information in the 
field of transportation; providing a website featuring 
information on transportation featuring frequent 
traveler bonus programs; providing a website featuring 
information on travel; providing a website featuring 
information regarding delivery services and bookings 
for delivery services; providing a website featuring 
information regarding transport arrangement for 
travelers; providing a website featuring information 
regarding transportation services and bookings 
for transportation services; providing a website 
featuring information regarding travel arrangement; 
providing a website featuring information related 
with transportation services, traffic and travel times; 
providing information about transportation and travel; 
providing information about travel, via the Internet; 
providing information concerning collection, tracking 
and delivery of goods in transit; providing information 
relating to the booking of transport for travelers, via 
electronic means; providing information relating to
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the planning and booking of travel and transport, via 
electronic means; providing information relating to 
traffic and traffic congestion; provision of road and 
traffic information; storage of goods; transport and 
delivery of goods; transport arrangement for travelers; 
transport of persons and goods; transport of persons, 
namely, time-based transport of persons; transport, 
namely, air transport services; transport, namely, 
transport of persons and goods by air; transportation 
and delivery services, namely, monitoring, managing, 
and tracking of transportation of persons and delivery 
of goods and packages; transportation management 
services for others, namely, planning, coordinating, and 
tracking the transportation of people and conveyances; 
transportation management services, namely, planning, 
coordinating, and tracking the transportation of people 
and conveyances; transportation of goods, namely, 
groceries; transportation of passengers and goods; 
transportation of passengers, namely, time-based 
transportation of passengers; travel arrangement; 
travel arrangement, namely, arranging time-based 
ridesharing services; travel arrangement, namely, 
coordinating travel arrangements for individuals and 
for groups; travel arrangement, namely, coordinating 
travel arrangements for individuals and for groups, 
namely, coordinating time-based ridesharing services 
for individuals and for groups; travel arrangement, 
namely, transport arrangement for travelers; travel 
arrangement, namely, transport arrangement for 
travelers, namely, arranging time-based transport 
for travelers; vehicle rental services; vehicle sharing 
services, namely, arranging and coordinating 
temporary use of vehicles. 

  

 

Date :19/04/2022  التاريخ :19/04/2022

Trademark No.:42670 العالمة التجارية رقم :  42670

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Anchor Consumer Products Pvt. 
Ltd. 

. دي.  ي
. ال �ت ي

ي �ت
ي �ف بإسم :  انكور كونسيومر برودكتس �ب

Applicant Address: C-201, INNOVA MARATHON 
NEXTGEN, OFF G.K. MARG, LOWER PAREL (WEST), 
MUMBAI - 400 013, INDIA 

-201، إنوفا ماراثون نيكستنجن، اوف جي. كيه.  العنوان :  سي
مارج، لوير باربل ) ويست) ، مومباي - 013 400، الهند  
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Applicant for Correspondence:  
Nader J. Qumsieh 
Biet-Sahour P.O.Box 182    

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Brushes (except paint brushes); Household and kitchen 
utensils and containers (not of precious metal or 
coated therewith); combs and sponges; brush-making 
materials; articles for cleaning purposes; steel wool; 
unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware, porcelain and earthenware not 
included in other classes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ســتعمال  ي وأوعية لالإ

ي التلويــن أو الدهــان)؛ أوا�ف
ي )عــدا فــراسش

فــراسش
ــا) ؛  ــة به ف أو مطلي ــ�ي ــدن ثم ــن مع ــت م ــخ )ليس ىلي أو للمطب ف ــرف الم
ــلك  ــف، س ؛ أدوات تنظي ي

ــراسش ــع الف ــواد صن ــفنج؛ م ــاط وأس أمش
، زجــاج غــري مشــغول أو زجــاج شــبه مشــغول )عــدا الزجــاج  جــىي
ي 

ي وأوا�ف
ــىف ــزف صي ي خ

ــة وأوا�ف ي زجاجي
)، أوا�ف ي

ــا�ف ي المب
ــتعمل �ف المس

ــات أخــرى.  ي فئ
ــة غــري واردة �ف خزفي

  

 

Date :18/04/2022  التاريخ :18/04/2022

Trademark No.:42671 العالمة التجارية رقم :  42671

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Uber Technologies, Inc.  .انك ، ف بإسم :  أُبر تكنولوجري

Applicant Address3 1515: rd Street, San 
Francisco, CA 94158, United States of America 

يت، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94158،  د سرت العنوان :  1515 ثري
الواليات المتحدة االأمريكية  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Scientific, research, navigation, surveying, 
photographic, cinematographic, audiovisual, optical, 
weighing, measuring, signalling, detecting, testing, 
inspecting, life-saving and teaching apparatus and 
instruments; apparatus and instruments for conducting, 
switching, transforming, accumulating, regulating 
or controlling the distribution or use of electricity; 
apparatus and instruments for recording, transmitting, 
reproducing or processing sound, images or data; 
recorded and downloadable media, computer software, 
blank digital or analogue recording and storage 
media; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers, calculating devices; computers and computer 
peripheral devices; diving suits, divers’ masks, ear 
plugs for divers, nose clips for divers and swimmers, 
gloves for divers, breathing apparatus for underwater 
swimming; fire-extinguishing apparatus; computer

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمالحــة  باالأبحــاث  والخاصــة  العلميــة  واالأدوات  االأجهــزة 
ــري  ــمعي الب ي والس

ــينما�أ ي والس
ــرا�ف ــر الفوتوغ ــح والتصوي والمس

شــارة والكشــف واالختبــار  ي وأدوات الــوزن والقيــاس واالإ
والمــر�أ

نقــاذ والتعليــم؛ أجهــزة وأدوات لوصــل أو فتــح  والتحقيــق واالإ
ي توزيــع الطاقــة 

أو تحويــل أو تكثيــف أو تنظيــم أو التحكــم �ف
ــوت  ــجيل الص ــزة واالأدوات لتس ــتخدامها؛ االأجه ــة أو اس الكهربائي
والصــور أو البيانــات ونقلهــا ونســخها أو معالجتهــا؛ الوســائط 
مجيــات الحاســوبية ووســائط  يــل والرب ف المســجلة والقابلــة للترف
تســجيل وتخزيــن رقميــة أو تناظريــة فارغــة؛ االآليــات لالأجهــزة 
ي تعمــل بقطــع النقــد؛ آالت تســجيل النقــد واالآالت الحاســبة؛ 

الــىت
ــوص  ــدالت الغ ــة؛ ب ــر الطرفي ــزة الكمبيوت ــر وأجه ــزة الكمبيوت أجه
ف ومشــابك االأنــف  ؛ وســدادات االأذن للغواصــ�ي ف وأقنعــة الغواصــ�ي
التنفــس  ف وجهــاز  ف وقفــازات للغواصــ�ي ف والســباح�ي للغواصــ�ي
؛  ي للســباحة تحــت المــاء؛ أجهــزة إطفــاء الحرائــق؛ العتــاد الحاســو�ب
ــوبية ــات الحاس مجي ــًيا؛ الرب ــفرة مغناطيس ــا المش ــات الهداي بطاق
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hardware; magnetically encoded gift cards; software 
for coordinating transportation, freight and delivery 
services; software for motor vehicle navigation, 
software for coordinating and obtaining delivery 
services; computer software for coordinating 
transportation services, namely, software for the 
automated scheduling and dispatch of motorized 
vehicles; signaling device comprised of receivers and 
transmitters of electronic signals for matching drivers 
to passengers; magnetically encoded credit cards; 
downloadable computer software for accessing and 
providing access to payments network; downloadable 
computer software for accessing financial services; 
downloadable computer software for accessing GPS 
and motion sensor data for safety and emergency 
response purposes; downloadable computer 
software for accessing information about payment 
methods, credit cards, debit cards, subscriptions, 
loyalty programs, digital payments; downloadable 
computer software for accessing ridesharing services; 
downloadable computer software for accessing, 
viewing, and managing data, forecasts, reports, 
metrics, analytics, and insights related to business, 
sales, and revenue; downloadable computer software 
for accessing, viewing, and managing financial 
transactions; downloadable computer software for 
coordinating transportation services, namely, software 
for the automated scheduling and dispatch of motorized 
vehicles; downloadable computer software for 
depositing and storing electronic funds; downloadable 
computer software for detecting trip delays, vehicle 
location, and trip anomalies; downloadable computer 
software for earning, tracking, and redeeming 
loyalty rewards, points, and discounts; downloadable 
computer software for electronic funds management; 
downloadable computer software for electronic 
transactions management; downloadable computer 
software for enabling the electronic transfer of money 
between users; downloadable computer software for 
engaging and coordinating delivery services, namely, 
delivery of groceries; downloadable computer software 
for engaging and coordinating transportation and 
delivery services; downloadable computer software 
for engaging and coordinating transportation services, 
namely, time-based ridesharing services; downloadable 
computer software for issuing receipts and invoices for 
electronic payment transactions and electronic funds 
transfers; downloadable computer software for issuing, 
setting up, distributing, and redeeming promotions, 
coupons, discounts, deals, vouchers, rebates, 
rewards, incentives, and special offers to customers; 
downloadable computer software for managing 
financial accounts; downloadable computer software

مجيــات  المعــدة لتنســيق خدمــات النقــل والشــحن والتســليم؛ الرب
التســليم  خدمــات  لتنســيق  مجيــات  والرب بالســيارات  للمالحــة 
لتنســيق  المعــدة  الحاســوبية  مجيــات  الرب عليهــا؛  والحصــول 
مجيــات الحاســوبية المعــدة للجدولــة  خدمــات النقــل وتحديــًدا الرب
االآليــة لمواعيــد المركبــات االآليــة وايفادهــا؛ أجهــزة إشــارات تتألــف 
ونيــة لمطابقة  لكرت شــارات االإ مــن أجهزة اســتقبال وأجهــزة إرســال لالإ
المشــفرة مغناطيســًيا؛  االئتمــان  بطاقــات  بالــركاب؛  ف  الســائق�ي
شــبكة  إىل  للوصــول  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية  مجيــات  الرب
مجيــات الحاســوبية القابلة  المدفوعــات وإتاحــة الوصــول إليهــا؛ الرب
ــوبية  ــات الحاس مجي ــة؛ الرب ــات المالي ــول إىل الخدم ــل للوص ي ف للترف
يــل للوصــول إىل بيانــات نظــام تحديــد المواقــع  ف القابلــة للترف
العالمــي وأجهــزة استشــعار الحركــة الأغــراض الســالمة واالســتجابة 
للوصــول  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية  مجيــات  الرب للطــوارئ؛ 
ــات  ــان وبطاق ــات االئتم ــع وبطاق ــرق الدف ــول ط ــات ح إىل معلوم
الــوالء  اكات وبرامــج  الخــاص واالشــرت الحســاب  مــن  الســحب 
ــل  ي ف ــة للترف ــوبية القابل ــات الحاس مجي ــة؛ الرب ــات الرقمي والمدفوع
ــات  مجي ــات؛ الرب للحصــول عــى خدمــات تقاســم االنتقــال بالمركب
يــل للوصــول إىل البيانــات والتوقعــات  ف الحاســوبية القابلــة للترف
والتقاريــر والمقاييــس والتحليــالت والمعطيــات المتعلقــة باالأعمــال 
مجيــات الحاســوبية  يــرادات وعرضهــا وإدارتهــا؛ الرب والمبيعــات واالإ
وعرضهــا  الماليــة  المعامــالت  إىل  للوصــول  يــل  ف للترف القابلــة 
يــل المعــدة لتنســيق  ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف وإدارتهــا؛ الرب
مجيــات الحاســوبية المعــدة للجدولــة  خدمــات النقــل وتحديــًدا الرب
مجيــات الحاســوبية  االآليــة لمواعيــد المركبــات االآليــة وايفادهــا؛ الرب
مجيــات  ونيــة وتخزينهــا؛ الرب لكرت يــداع االأمــوال االإ يــل الإ ف القابلــة للترف
ي الرحــالت 

يــل للكشــف عــن حــاالت تأخــري �ف ف الحاســوبية القابلــة للترف
مجيــات  ي الرحــالت؛ الرب

ومواقــع المركبــات واالأمــور غــري المنتظمــة �ف
ــآت  داد مكاف ــرت ــب واس ــب وتعق ــل لكس ي ف ــة للترف ــوبية القابل الحاس
مجيــات الحاســوبية القابلــة  الــوالء والنقــاط والخصومــات؛ الرب
مجيــات الحاســوبية القابلــة  ونيــة؛ الرب لكرت دارة االأمــوال االإ يــل الإ ف للترف
مجيــات الحاســوبية  ونيــة؛ الرب لكرت دارة المعامــالت االإ يــل الإ ف للترف
ف  بــ�ي لالأمــوال  ي 

و�ف لكــرت االإ التحويــل  ف  لتمكــ�ي يــل  ف للترف القابلــة 
ي 

يــل للمشــاركة �ف ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف ؛ الرب ف المســتخدم�ي
مجيــات  خدمــات التســليم وتنســيقها وتحديــًدا تســليم البقالــة؛ الرب
ي خدمــات 

ي المشــاركة �ف
ــل المســتخدمة �ف ي ف ــة للترف الحاســوبية القابل

القابلــة  الحاســوبية  مجيــات  الرب وتنســيقها؛  والتســليم  النقــل 
ي خدمــات النقــل وتنســيقها 

ي المشــاركة �ف
يــل المســتخدمة �ف ف للترف

مجيات  وتحديــًدا خدمــات مشــاركة المركبــات بنــاء عــى الوقــت؛ الرب
صــدار إيصــاالت وفواتــري معامــالت  يــل الإ ف الحاســوبية القابلــة للترف
مجيــات  ونيــة؛ الرب لكرت ي وتحويــالت االأمــوال االإ

و�ف لكــرت الدفــع االإ
داد  ــرت ــع واس ــداد وتوزي ــدار وإع ص ــل الإ ي ف ــة للترف ــوبية القابل الحاس
والصفقــات  والخصومــات  والقســائم  ويجيــة  الرت العــروض 
والقســائم والخصومــات والمكافــآت والحوافــز والعــروض الخاصــة 
دارة الحســابات  يــل الإ ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف للعمــالء؛ الرب
ــم وإدارة  ــل لتنظي ي ف ــة للترف ــوبية القابل ــات الحاس مجي ــة؛ الرب المالي
ــن والوصــول إىل طــرق الدفــع ومعلومــات بطاقــة االئتمــان  وتخزي
ــات  ــاص ومعلوم ــاب الخ ــن الحس ــحب م ــة الس ــات بطاق ومعلوم
ــع ــات الدف ــات عملي اك ومعلوم ــرت ــات االش ــوالء ومعلوم ــج ال برنام
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for organizing, managing, storing, and accessing 
payment methods, credit card information, debit card 
information, loyalty program information, subscription 
information, and digital payment information; 
downloadable computer software for processing 
electronic funds transfers and payments made via credit 
card, debit card, electronic check, mobile payments, and 
online payments; downloadable computer software for 
processing electronic funds transfers and payments 
made via credit card, debit card, prepaid cards, mobile 
wallets, electronic wallets, electronic check, electronic 
payments, mobile payments, and online payments; 
downloadable computer software for providing access 
to global communication networks, the Internet, 
and wireless networks that enables customers to 
communicate with others; downloadable computer 
software for receiving and responding to requests for 
transportation; downloadable computer software for 
receiving and responding to requests for transportation, 
namely, time-based ridesharing services; downloadable 
computer software for redemption of coupons, 
rebates, discounts, and vouchers in connection with 
loyalty programs; downloadable computer software 
for requesting and managing emergency assistance; 
downloadable computer software for safety and 
incident detection; downloadable computer software 
for sending and receiving electronic payments and 
fund transfers; downloadable computer software for 
sending, receiving, and processing electronic payments 
and electronic funds transfers; downloadable computer 
software for sending, receiving, processing, facilitating, 
verifying, and authenticating electronic payments, 
mobile payments, electronic funds transfers, and 
mobile funds transfers; downloadable computer 
software for the storage, transmission, verification, 
and authentication of credit and debit card and other 
payment and transaction information; downloadable 
computer software for third party merchants and 
businesses for enabling and facilitating payment 
transactions; downloadable computer software for 
use by motorized vehicle operators and passengers 
and potential passengers for arranging and managing 
ridesharing; downloadable computer software for use 
by motorized vehicle operators and passengers and 
potential passengers for arranging and managing 
ridesharing, namely, time-based ridesharing services; 
downloadable computer software for viewing and 
accessing transactions made via credit card, debit 
card, electronic payments, and loyalty programs; 
downloadable computer software that allows users 
to scan and create quick response codes and to send 
and read near field communication (NFC) and radio 
frequency identification (RFID) signals; downloadable

لمعالجــة  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية  مجيــات  الرب الرقميــة؛ 
ي تتــم عــرب 

ونيــة الــىت لكرت التحويــالت الماليــة والمدفوعــات االإ
بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الســحب مــن الحســاب الخــاص 
المحمــول  الهاتــف  عــرب  والمدفوعــات  ي 

و�ف لكــرت االإ والشــيك 
مجيــات الحاســوبية القابلــة  ة )ان-اليــن)؛ الرب والمدفوعــات المبــا�ش
ــة  وني لكرت ــات االإ ــة والمدفوع ــالت المالي ــة التحوي ــل لمعالج ي ف للترف
ــاب  ــن الحس ــحب م ــة الس ــان وبطاق ــة االئتم ــرب بطاق ــم ع ي تت

ــىت ال
الخــاص والبطاقــات مســبقة الدفــع والمحافــظ المتنقلــة والمحافظ 
ونيــة  لكرت االإ والمدفوعــات  ونيــة  لكرت االإ والشــيكات  ونيــة  لكرت االإ
ة )ان- والمدفوعــات عــرب الهاتــف المحمــول والمدفوعــات المبــا�ش
يــل لتوفــري الوصــول إىل  ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف اليــن)؛ الرب
ي 

ــىت ــلكية ال ــبكات الالس ــت والش ن نرت ــة واالإ ــال العالمي ــبكات االتص ش
مجيــات الحاســوبية  تمكــن العمــالء مــن التواصــل مــع االآخريــن؛ الرب
مجيــات  يــل لتلقــي طلبــات النقــل واالســتجابة لهــا؛ الرب ف القابلــة للترف
النقــل  خدمــات  طلبــات  لتلقــي  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية 
ــى  ــاء ع ــات بن ــاركة المركب ــات مش ــًدا خدم ــا وتحدي ــتجابة له واالس
داد القســائم  يل الســرت ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف الوقــت؛ الرب
امــج الــوالء؛  ي مــا يتعلــق برب

والخصومــات والحســومات والقســائم �ف
ي 

�ف المســاعدة  لطلــب  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية  مجيــات  الرب
يــل  ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف حــاالت الطــوارئ وإدارتهــا؛ الرب
مجيات الحاســوبية  الخاصــة بالســالمة والكشــف عــن الحــوادث؛ الرب
ونيــة  لكرت االإ المدفوعــات  واســتالم  رســال  الإ يــل  ف للترف القابلــة 
يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية  مجيــات  الرب االأمــوال؛  وتحويــالت 
ــة  وني لكرت ــوال االإ ــالت االأم ــة وتحوي وني لكرت ــات االإ ــال المدفوع رس الإ
ــل  ي ف ــة للترف ــوبية القابل ــات الحاس مجي ــا؛ الرب ــتالمها ومعالجته واس
ــة  ــن والمصادق ــق م ــهيل والتحق ــة وتس ــتالم ومعالج ــال واس رس الإ
ونيــة والمدفوعــات عــرب الهاتــف المحمــول  لكرت عــى المدفوعــات االإ
ونيــة وتحويــالت االأمــوال عــرب الهاتــف  لكرت والتحويــالت الماليــة االإ
لتخزيــن  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية  مجيــات  الرب المحمــول؛ 
ونقــل والتحقــق مــن والمصادقــة عــى بطاقــة االئتمــان والســحب 
ــل  ي ف ــة للترف ــوبية القابل ــات الحاس مجي ــاص؛ الرب ــاب الخ ــن الحس م
ف وتســهيل معامــالت  كات لتمكــ�ي لالأطــراف الثالثــة مــن التجــار والــرش
ــن  ــتخدم م ــل تس ي ف ــة للترف ــوبية القابل ــات الحاس مجي ــع؛ الرب الدف
تيــب  ف لرت قبــل مشــغىي المركبــات االآليــة والــركاب والــركاب المحتملــ�ي
يــل  ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف وإدارة مشــاركة المركبــات؛ الرب
ــركاب  ــركاب وال ــة وال ــات االآلي ــغىي المركب ــل مش ــن قب ــتخدم م تس
ــات  ــًدا خدم ــات وتحدي ــاركة المركب ــب وإدارة مش تي ف لرت ــ�ي المحتمل
مجيــات الحاســوبية  مشــاركة المركبــات بنــاء عــى الوقــت؛ الرب
ي تتــم عــرب بطاقــات 

يــل لعــرض المعامــالت الــىت ف القابلــة للترف
االئتمــان وبطاقــات الســحب مــن الحســاب الخــاص والمدفوعــات 
مجيــات الحاســوبية  ونيــة وبرامــج الــوالء والوصــول إليهــا؛ الرب لكرت االإ
رمــوز  وإنشــاء  بمســح  ف  للمســتخدم�ي تســمح  يــل  ف للترف القابلــة 
االســتجابة الريعــة وإرســال وقــراءة إشــارات اتصــاالت المجــال 
مجيــات الحاســوبية القابلــة  ؛ الرب دد الالســلكي القريــب وتعريــف الــرت
يــل لمراقبــة البيانــات وتحللهــا الكتشــاف حــاالت الخلــل خــالل  ف للترف
يــل والمســتخدمة  ف مجيــات الحاســوبية القابلــة للترف الرحلــة؛ الرب
ــوبية  ــات الحاس مجي ــول؛ الرب ــف المحم ــات الهات ــة مدفوع لمعالج
تســتوعب ونيــة  إلكرت ماليــة  يــل وتحديــًدا منصــة  ف للترف القابلــة 
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computer software that monitors and analyzes 
data to detect trip irregularities; downloadable 
computer software used to process mobile payments; 
downloadable computer software, namely, an 
electronic financial platform that accommodates and 
facilitates multiple types of electronic payments; 
downloadable computer software, namely, software 
application for use by consumers in the field of 
mobile payments; downloadable computer software, 
namely, software for machine learning; downloadable 
emergency notification system software; downloadable 
emergency notification system software for accessing 
a communication network and allowing audio and 
data communication between users and emergency 
and support responders; downloadable emergency 
notification system software for providing alerts, push-
notifications, and other remote notifications to users 
and emergency response entities; downloadable open 
source computer software for building applications 
from autonomous and robotics data; downloadable 
open source computer software, namely, downloadable 
open source computer software for use in database 
management and electronic storage of data; 
downloadable open source computer software, namely, 
downloadable open source computer software for the 
collection, organizing, transmission, storage, and 
sharing of data and information; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable 
open source computer software for visualization in 
the nature of graphical representation and analysis of 
data; downloadable open source computer software, 
namely, downloadable graphics processing unit (GPU)-
powered computer software for storing and querying 
real-time analytics data; downloadable open source 
computer software, namely, downloadable open source 
computer software that enables web-based 3D spatial-
temporal visualization and interaction; downloadable 
open source computer software, namely, downloadable 
open source computer software that enables visual 
exploratory data analysis of large geospatial data 
sets; downloadable open source computer software, 
namely, downloadable open source computer software 
framework for creating fast, powerful web apps; 
downloadable open source computer software, namely, 
downloadable open source computer software that 
provides a hexagon-based geographic grid system; 
downloadable open source computer software, namely, 
downloadable open source computer software that 
distributes collections of data within a datacenter using 
peer-to-peer technology at scale; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable open 
source computer software that allows users to train and 
test deep learning models without the need to write

مجيــات  ونيــة؛ الرب لكرت وتســهل أنواًعــا متعــددة مــن المدفوعــات االإ
مجيــات  الرب تطبيــق  وتحديــًدا  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية 
ي مجــال المدفوعــات عــرب 

ف �ف الســتخدامها مــن قبــل المســتهلك�ي
يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوبية  مجيــات  الرب المحمــول؛  الهاتــف 
شــعار عــن  ــات نظــام االإ ؛ برمجي ــم االآىلي ــات التعل ــًدا برمجي وتحدي
شــعار عــن  ــات نظــام االإ ــل ؛ برمجي ي ف ــة للترف حــاالت الطــوارئ قابل
يــل للوصــول إىل شــبكة اتصــاالت  ف حــاالت الطــوارئ قابلــة للترف
ف  ــتخدم�ي ف المس ــ�ي ــات ب ــرب البيان ي وع

ــو�ت ــل الص ــماح بالتواص والس
ي حــاالت الطــوارئ والدعــم؛ برمجيــات نظــام 

ف �ف والمســتجيب�ي
ــات  ــري التنبيه ــل لتوف ي ف ــة للترف ــوارئ قابل ــاالت الط ــن ح ــعار ع ش االإ
بُعــد  عــن  االإخطــارات  مــن  هــا  وغري الفوريــة  واالإخطــارات 
ف وهيئــات االســتجابة للطــوارئ؛ برمجيــات حاســوبية  للمســتخدم�ي
يــل لبنــاء تطبيقــات مــن بيانــات ذاتيــة  ف مفتوحــة المصــدر قابلــة للترف
ــل  ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح ــات حاس ــة؛ برمجي وروبوتي
ــل  ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح ــات حاس ــًدا برمجي وتحدي
ي للبيانــات؛ 

و�ف لكــرت ي إدارة قواعــد البيانــات والتخزيــن االإ
تســتخدم �ف

ــًدا  ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح ــات حاس برمجي
يــل لجمــع  ف برمجيــات حاســوبية مفتوحــة المصــدر قابلــة للترف
ــاركتها؛  ــا ومش ــا وتخزينه ــا ونقله ــات وتنظيمه ــات والمعلوم البيان
ــًدا  ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح ــات حاس برمجي
ي 

ــل للتصــور �ف ي ف ــة للترف ــات حاســوبية مفتوحــة المصــدر قابل برمجي
ــوبية  ــات حاس ــات؛ برمجي ــل البيان ي وتحلي

ــا�ف ــل البي ــة التمثي طبيع
مجيــات الحاســوبية  يــل وتحديــًدا الرب ف مفتوحــة المصــدر قابلــة للترف
ي تعمــل بوحــدة معالجــة الرســومات البيانيــة 

يــل الــىت ف القابلــة للترف
ي الوقــت الفعــىي واالســتعالم عنهــا؛ 

لتخزيــن بيانــات التحليــالت �ف
ــًدا  ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح ــات حاس برمجي
تمّكــن  يــل  ف للترف قابلــة  المصــدر  مفتوحــة  برمجيــات حاســوبية 
ــتند إىل  ــاد والمس ي االأبع

ــال�ش ي الث
ــا�ف -الزم ي

ــل المكا�ف ــور والتفاع التص
يــل  ف الويــب؛ برمجيــات حاســوبية مفتوحــة المصــدر قابلــة للترف
ــل  ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح ــات حاس ــًدا برمجي وتحدي
تمّكــن تحليــل البيانــات االستكشــافية المرئيــة لمجموعــات البيانــات 
ة؛ برمجيــات حاســوبية مفتوحــة المصدر  الجغرافيــة المكانيــة الكبــري
الحاســوبية  مجيــات  الرب عمــل  أطــر  وتحديــًدا  يــل  ف للترف قابلــة 
ويــب  تطبيقــات  نشــاء  الإ يــل  ف للترف قابلــة  المصــدر  المفتوحــة 
ــة  ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح ــات حاس ــة؛ برمجي ــة وفعال �يع
ــة  ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح ــات حاس ــًدا برمجي ــل وتحدي ي ف للترف
يــل توفــر نظــام شــبكة جغرافيــة سداســية الشــكل؛ برمجيــات  ف للترف
ــات  ــًدا برمجي ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح حاس
يــل تــوزع مجموعــات  ف حاســوبية مفتوحــة المصــدر قابلــة للترف
البيانــات داخــل مركــز البيانــات باســتخدام تقنيــة النــد للنــد 
عــى نطــاق واســع ؛ برمجيــات حاســوبية مفتوحــة المصــدر قابلــة 
ــة  ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح ــات حاس ــًدا برمجي ــل وتحدي ي ف للترف
ف التدريــب عــى نمــاذج التعلــم العميــق  يــل تتيــح للمســتخدم�ي ف للترف
ــات  ــة؛ برمجي ــات برمجي ــة تعليم ــة إىل كتاب ــا دون الحاج واختباره
ــات  ــًدا برمجي ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح حاس
يــل توفــر مكونــات معياريــة  ف حاســوبية مفتوحــة المصــدر قابلــة للترف
ــوبية  ــات حاس ــات؛ برمجي ــور البيان ــاد وتص ي االأبع

ــال�ش ــرض الث للع
ــوبية ــات حاس ــًدا برمجي ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص مفتوح
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code; downloadable open source computer software, 
namely, downloadable open source computer software 
that provides modular components for 3D rendering 
and data visualization; downloadable open source 
computer software, namely, downloadable open 
source computer software for aggregating, storing, and 
querying large-scale metrics and time series data over 
variable-retention time windows; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable open 
source computer software that enables fast and flexible 
container image build for unprivileged containerized 
environments; downloadable open source computer 
software, namely, downloadable open source computer 
software for co-scheduling mixed types of workloads 
for better resource utilization; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable open 
source computer software for providing cross-platform 
architecture for mobile apps; downloadable open 
source computer software, namely, downloadable open 
source computer software for executing asynchronous 
long-running business logic in a scalable and resilient 
way; downloadable real-time map software for 
tracking deliveries, namely, deliveries of groceries; 
downloadable real-time map software for tracking 
vehicles, deliveries, and people; downloadable real-
time map software for tracking vehicles, employees, and 
customers during trips; downloadable real-time map 
software for tracking vehicles, fleets of vehicles, and 
vehicle drivers; downloadable software for accessing 
a marketplace of available vehicles and vehicle drivers; 
downloadable software for accessing and viewing 
transit information, schedules, routes, and prices; 
downloadable software for accessing bicycle, electric 
bicycle, electric assist bicycle, pedal assist bicycle, and 
motorized scooter sharing services; downloadable 
software for accessing peer-to-peer vehicle sharing and 
rental services; downloadable software for accessing 
vehicle sharing and rental services; downloadable 
software for accessing, reserving, and booking 
temporary use of bicycles, electric bicycles, electric 
assist bicycles, and pedal assist bicycles; downloadable 
software for accessing, searching, applying for, booking, 
accepting, and claiming employment opportunities; 
downloadable software for analyzing transportation 
and deliveries; downloadable software for analyzing 
transportation and deliveries for employees and 
customers; downloadable software for arranging, 
procuring, scheduling, engaging, coordinating, 
managing, and booking transportation and deliveries; 
downloadable software for arranging, procuring, 
scheduling, engaging, coordinating, managing, and 
booking deliveries, namely, deliveries of groceries; 
downloadable software for arranging, procuring,

ــتعالم  ــن واالس ــع وتخزي ــل لتجمي ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص مفتوح
ــرب  ــة ع ــل الزمني ــات السالس ــاق وبيان ــعة النط ــس واس ــن المقايي ع
ة االســتبقاء؛ برمجيــات حاســوبية مفتوحــة  النوافــذ الزمنيــة المتغــري
ــة  ــوبية مفتوح ــات حاس ــًدا برمجي ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل المص
يــل تتيــح إنشــاء صــورة حاويــة �يعــة ومرنــة  ف المصــدر قابلــة للترف
ــة  ــوبية مفتوح ــات حاس ة؛ برمجي ف ــري ــري المتم ــات غ ــات الحاوي لبيئ
ــة  ــوبية مفتوح ــات حاس ــًدا برمجي ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل المص
كة الأنــواع مختلطــة مــن  ــة المشــرت يــل للجدول ف المصــدر قابلــة للترف
أعبــاء العمــل بهــدف اســتخدام المــوارد بشــكل أفضــل؛ برمجيــات 
ــات  ــًدا برمجي ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص ــوبية مفتوح حاس
يــل لتوفــري بنيــة عــرب  ف حاســوبية مفتوحــة المصــدر قابلــة للترف
االأنظمــة االأساســية للتطبيقــات الجوالــة؛ برمجيــات حاســوبية 
ــوبية  ــات حاس ــًدا برمجي ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــدر قابل ــة المص مفتوح
يــل لتنفيــذ منطــق االأعمــال غــري  ف مفتوحــة المصــدر قابلــة للترف
ومرنــة؛  للتطويــر  قابلــة  بطريقــة  االأمــد  والطويــل  امــن  ف المرت
يــل لتتبــع عمليــات  ف ي الوقــت الفعــىي قابلــة للترف

برمجيــات الخرائــط �ف
ــات  ــة؛ برمجي ــات البقال ــليم طلب ــات تس ــًدا عملي ــليم وتحدي التس
يــل لتتبــع المركبــات وعمليــات  ف ي الوقــت الفعــىي قابلــة للترف

خرائــط �ف
ي الوقــت الفعــىي قابلــة 

التســليم واالأشــخاص؛ برمجيــات خرائــط �ف
ــالت؛  ــاء الرح ــالء أثن ف والعم ــ�ي ــات والموظف ــع المركب ــل لتتب ي ف للترف
يــل لتتبــع المركبــات  ف ي الوقــت الفعــىي قابلــة للترف

برمجيــات خرائــط �ف
يــل  ف ــة للترف ــات قابل وأســاطيل المركبــات وســائقي المركبــات؛ برمجي
؛  ف المتاحــ�ي المركبــات  وســائقي  للمركبــات  ســوق  إىل  للوصــول 
المعلومــات والجــداول  إىل  للوصــول  يــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات 
انزيــت وعرضهــا؛  بالرت الخاصــة  الزمنيــة والمســارات واالأســعار 
يــل للوصــول إىل خدمــات تشــارك الدراجــات  ف برمجيــات قابلــة للترف
ي مــن 

والدراجــات الكهربائيــة والدراجــات العاملــة بالدفــع الكهربــا�أ
خــالل البطاريــة والدراجــات العاملــة بالدفــع بواســطة الدواســات 
يــل للوصــول  ف والســكوترات المــزودة بمحــرك؛ برمجيــات قابلــة للترف
؛  هــا مــن نظــري إىل نظــري إىل خدمــات تشــارك المركبــات وتأجري
يــل للوصــول إىل خدمــات تشــارك المركبــات  ف مجيــات القابلــة للترف الرب
يــل للوصــول إىل االســتخدام  ف هــا؛ برمجيــات قابلــة للترف وتأجري
ــة  ــات العامل ــة والدراج ــات الكهربائي ــات والدراج ــت الدراج المؤق
العاملــة  والدراجــات  البطاريــة  خــالل  مــن  ي 

الكهربــا�أ بالدفــع 
يــل  ف مجيــات القابلــة للترف بالدفــع بواســطة الدواســات وحجزهــا؛ الرب
للوصــول إىل فــرص العمــل والبحــث عنهــا والتقــدم إليهــا وحجزهــا 
يــل لتحليــل النقــل  ف وقبولهــا والمطالبــة بهــا؛ برمجيــات قابلــة للترف
يــل لتحليــل النقــل  ف وعمليــات التســليم؛ برمجيــات قابلــة للترف
يــل  ف ف والعمــالء؛ برمجيــات قابلــة للترف وعمليــات التســليم للموظفــ�ي
تيــب عمليــات النقــل والتســليم واالســتحصال عليهــا وجدولتهــا  لرت
مجيــات القابلــة  واســتخدامها وتنســيقها وإدارتهــا وحجزهــا؛ الرب
تيــب عمليــات التســليم واالســتحصال عليهــا وجدولتهــا  يــل لرت ف للترف
توصيــل  وتحديــًدا  وإدارتهــا وحجزهــا  وتنســيقها  واســتخدامها 
ــة  اء وجدول ــب و�ش تي ــل لرت ي ف ــل للترف ــات قاب ــة؛ برمجي ــواد البقال م
ــعة  ــة الس ــات عالي ــل المركب ــز نق ــيق وإدارة وحج ــاركة وتنس ومش
النقــل  تيــب خدمــات  لرت يــل  ف للترف القابلــة  مجيــات  الرب ؛   (HCV(
ــا  ــيقها وإدارته ــتخدامها وتنس ــا واس ــا وجدولته ــتحصال عليه واالس
تيــب خدمــات النقــل يــل لرت ف مجيــات القابلــة للترف وإرســالها؛ الرب



157

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

scheduling, engaging, coordinating, managing, and 
booking high capacity vehicle (HCV) transportation; 
downloadable software for arranging, procuring, 
scheduling, engaging, coordinating, managing, 
booking, and dispatching transportation services; 
downloadable software for arranging, procuring, 
scheduling, engaging, coordinating, managing, 
booking, and dispatching transportation services, 
namely, time-based ridesharing services; downloadable 
software for arranging, scheduling, coordinating, 
and managing transportation for employees and 
customers; downloadable software for booking 
travel; downloadable software for booking travel, 
namely, travel via time-based ridesharing services; 
downloadable software for business and employee 
expense accounting, analyzation, and reporting; 
downloadable software for calculating and displaying 
transit routes; downloadable software for comparing 
transportation costs; downloadable software for 
connecting employers with workers; downloadable 
software for coordinating transportation services; 
downloadable software for coordinating transportation 
services, namely, time-based ridesharing services; 
downloadable software for coordination of delivery 
services; downloadable software for coordination 
of delivery services, namely, delivery of groceries; 
downloadable software for earning, tracking, and 
redeeming loyalty rewards, points, and discounts; 
downloadable software for filling temporary and 
permanent staffing needs of businesses; downloadable 
software for job placement services; downloadable 
software for managing and tracking vehicles, fleets of 
vehicles, and vehicle drivers; downloadable software 
for matching vehicle owners with vehicle drivers; 
downloadable software for navigation; downloadable 
software for performing safety checks of vehicles, fleets 
of vehicles, and vehicle drivers; downloadable software 
for personnel on boarding management; downloadable 
software for posting and listing employment 
opportunities, and recruiting and hiring personnel; 
downloadable software for posting job openings; 
downloadable software for providing ratings and 
reviews of businesses and personnel; downloadable 
software for purchasing and storing digital transit 
tickets and passes; downloadable software for renting 
bicycles, electric bicycles, electric assist bicycles, pedal 
assist bicycles, and motorized scooters; downloadable 
software for renting conveyances; downloadable 
software for renting vehicles; downloadable software 
for scanning and creating quick response codes 
and sending and reading near field communication 
(NFC) and radio frequency identification (RFID) 
signals; downloadable software for searching for

ــا  ــيقها وإدارته ــتخدامها وتنس ــا واس ــا وجدولته ــتحصال عليه واالس
وإرســالها وتحديــًدا خدمــات النقــل عــى أســاس الوقــت؛ برمجيــات 
ف  تيــب وجدولــة وتنســيق وإدارة النقــل للموظفــ�ي يــل لرت ف قابــل للترف
ــات  مجي ــفر؛ الرب ــز الس ــل لحج ي ف ــة للترف ــات قابل ــالء؛ برمجي والعم
يــل لحجــز الســفر وتحديــًدا الســفر عــرب خدمــات  ف القابلــة للترف
ــل  ي ف ــة للترف ــات قابل ــت؛ برمجي ــاس الوق ــى أس ــوب ع ــاركة الرك مش
ف وتحليلهــا وإعــداد التقاريــر؛  الحتســاب نفقــات االأعمــال والموظفــ�ي
انزيــت؛  الرت طــرق  وعــرض  لحســاب  يــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات 
يــل لمقارنــة تكاليــف النقــل؛ برمجيــات قابلــة  ف برمجيــات قابلــة للترف
يــل  ف يــل لربــط أصحــاب العمــل بالعمــال؛ برمجيــات قابــل للترف ف للترف
يــل لتنســيق خدمات  ف لتنســيق خدمــات النقــل؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــت؛  ــاس الوق ــى أس ــوب ع ــاركة الرك ــات مش ــًدا خدم ــل وتحدي النق
يــل لتنســيق خدمــات التوصيــل ؛ برمجيــات قابلــة  ف برنامــج قابــل للترف
ــة؛  ــل البقال ــًدا توصي ــل وتحدي ــات التوصي ــيق خدم ــل لتنس ي ف للترف
داد مكافــآت الــوالء  يــل لكســب وتعقــب واســرت ف برمجيــات قابلــة للترف
يــل لســد احتياجــات  ف والنقــاط والخصومــات؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــل  ي ف ــة للترف ــات قابل كات؛ برمجي ــرش ــة لل ــة والدائم ــف المؤقت التوظي
وتتبــع  دارة  الإ يــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات  التوظيــف؛  لخدمــات 
برمجيــات  المركبــات؛  وســائقي  المركبــات  وأســاطيل  المركبــات 
ــات؛  ــائقي المركب ــع س ــات م ــكي المركب ــة مال ــل لمطابق ي ف ــة للترف قابل
يــل  ف مجيــات القابلــة للترف يــل للمالحــة؛ الرب ف برمجيــات قابلــة للترف
ــائقي  ــات وس ــاطيل المركب ــات وأس ــالمة المركب ــارات س ــراء اختب ج الإ
ف  دارة عمليــة إلحــاق الموظفــ�ي يــل الإ ف المركبــات؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــل  ــرص العم ــرش وإدراج ف ــل لن ي ف ــة للترف ــات قابل ــة؛ برمجي بالوظيف
ــرش  ــل لن ي ف ــة للترف ــات قابل ؛ برمجي ف ــ�ي ــف الموظف ــتقدام وتوظي واس
ــات  ــري التصنيف ــل لتوف ي ف ــة للترف ــات القابل مجي ــل؛ الرب ــرص العم ف
؛ برمجيــات  ف كات والموظفــ�ي التقييميــة والمراجعــات التقييميــة للــرش
انزيــت الرقميــة؛  اء وتخزيــن تذاكــر وتصاريــح الرت يــل لــرش ف قابلــة للترف
يــل لتأجــري الدراجــات والدراجــات الكهربائيــة  ف برمجيــات قابلــة للترف
البطاريــة  خــالل  مــن  ي 

الكهربــا�أ بالدفــع  العاملــة  والدراجــات 
والدراجــات العاملــة بالدفــع بواســطة الدواســات والســكوترات 
وســائل  لتأجــري  يــل  ف للترف قابــل  برمجيــات  بمحــرك؛  المــزودة 
يــل لتأجــري المركبــات؛ برمجيــات  ف النقــل؛ برمجيــات قابــل للترف
ــة  ــتجابة �يع ــوز اس ــاء رم ي وإنش

ــو�أ ــح الض ــل للمس ي ف ــة للترف قابل
وإرســال وقــراءة إشــارات حقــل االتصــال القريــب )NFC) وإشــارات 
يــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات  )RFID)؛  الراديــو  ددات  بــرت التعــرف 
ــال بهــم  ــات واالتص ــكي المركب ــات ومال ــائقي المركب ــن س ــث ع للبح
ــت وإدارة  ــع الوق ــت وتتب ــال الوق دخ ــل الإ ي ف ــل للترف ــات قاب ؛ برمجي
ــاعات  ــالت وس ــدد الرح ــع ع ــل لتتب ي ف ــل للترف ــات قاب ــت؛ برمجي الوق
يــل  ف عمــل الســيارة والســائق وأربــاح الســائق؛ برمجيــات قابلــة للترف
ف  ــتخدم�ي ــل للمس ي ف ــل للترف ــات قاب ــفر؛ برمجي ــار الس ــط مس لتخطي
دارة برامــج ومكافــآت الــوالء والوصــول إليهــا ومراقبتهــا وإدارتهــا  الإ
مجيــات القابلــة  يــل الســتيفاء القســائم؛ الرب ف ؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــًدا  ــف وتحدي ــي والتوظي ــالك الوظيف ــغل الم ــال ش ي مج

ــل �ف ي ف للترف
بالعمــال  الوظيفــي  المــالك  شــغل  تســهل  ي 

الــىت مجيــات  الرب
يــل؛ نــدوات  ف وتوظيفهــم؛ برمجيــات رصف التذاكــر القابلــة للترف
ي مجــال 

يــل �ف ف نــت وجلســات تعليميــة ونــدوات قابلــة للترف نرت عــرب االإ
ــًدا ــل وتحدي ي ف ــة للترف ــة القابل وني لكرت ــورات االإ ــة؛ المنش ــم االآل تعّل
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and contacting vehicle drivers and vehicle owners; 
downloadable software for time entry, time tracking, 
and time management; downloadable software for 
tracking number of trips, vehicle and driver hours, 
and driver earnings; downloadable software for travel 
route planning; downloadable software for users 
to administer, access, monitor, and manage loyalty 
programs and rewards; downloadable software for 
voucher redemption; downloadable software in the 
field of staffing and employment, namely, software 
that facilitates the staffing and employment of workers; 
downloadable ticketing software; downloadable 
webinars, tutorial sessions and seminars in the 
field of machine learning; electronic downloadable 
publications, namely, tech reports and research papers 
in the field of machine learning; magnetically encoded 
debit cards 

ي مجــال تعّلــم االآلــة؛ بطاقــات 
التقاريــر التقنيــة واالأوراق البحثيــة �ف

الخصــم المشــفرة مغناطيســًيا. 

  

 

Date :19/04/2022  التاريخ :19/04/2022

Trademark No.:42672 العالمة التجارية رقم :  42672

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: POLINAS PLASTIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي تيجاريت أنونيم شري

ي �ف بإسم :  بوليناس بالستيك سانا�ي

Applicant Address :Organize Sanayi Bolgesi 
Cumhuriyet Caddesi No: 2/26 Manisa, Turkey 

ي بولجيسي جمهوريت جاديسي نو: 2/26  ي سانا�ي ف العنوان :  أورجانري
مانيسا، تركيا  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Packaging materials from metal namely, metal covers, 
boxes of common metal, metal foils for wrapping and 
packaging, Aluminum foil. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مــواد التعبئــة والتغليــف مــن المعــدن والمعــىف بهــا أغطيــة 
العــادي، ورقائــق معدنيــة  المعــدن  معدنيــة وصناديــق مــن 

ألمنيــوم.  ورقائــق  والتعبئــة،  للتغليــف 
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Date :19/04/2022  التاريخ :19/04/2022

Trademark No.:42673 العالمة التجارية رقم :  42673

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: POLINAS PLASTIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي تيجاريت أنونيم شري

ي �ف بإسم :  بوليناس بالستيك سانا�ي

Applicant Address: Organize Sanayi Bolgesi 
Cumhuriyet Caddesi No: 2/26 Manisa, Turkey 

ي بولجيسي جمهوريت جاديسي نو: 2/26  ي سانا�ي ف العنوان :  أورجانري
مانيسا، تركيا  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Glues for stationery and adhesive tapes for stationery, 
covers, foils and sheets for wrapping, foils used in 
cooking and preservation, stretch films, playing cards, 
filter papers; Oven baking paper, oven bag, garbage 
bag, fridge bag, ziplock bag. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طــة الالصقــة للقرطاســية، أغلفــة والرقائــق  غــراء للقرطاســية واالأ�ش
ي الطبــخ والحفــظ، 

واالألــواح للتغليــف، الرقائــق المســتخدمة �ف
ورق  شــيح  الرت أوراق  اللعــب،  أوراق  مطاطيــة،  رقيقــة  أغطيــة 
ف للفــرن، كيــس فــرن، كيــس قمامــة، كيــس ثالجــة، كيــس ذات  خــرب

ــالق.  ــحابات اغ س

  

 

Date :19/04/2022  التاريخ :19/04/2022

Trademark No.:42674 العالمة التجارية رقم :  42674

Class: 17 ي الصنف :   17
�ف

Applicant Name: POLINAS PLASTIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI 

ي 
كيىت ي تيجاريت أنونيم شري

ي �ف بإسم :  بوليناس بالستيك سانا�ي

Applicant Address: Organize Sanayi Bolgesi 
Cumhuriyet Caddesi No: 2/26 Manisa, Turkey 

ي بولجيسي جمهوريت جاديسي نو: 2/26  ي سانا�ي ف العنوان :  أورجانري
مانيسا، تركيا  
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Applicant for Correspondence:  
Nader J. Qumsieh 
Biet-Sahour P.O.Box 182    

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Self adhesive tapes, insulating tapes and bands other 
than for stationery, medical or household purposes, 
films and foils of rubber, cellulose, plastic and viscose 
not for packaging and wrapping. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طــة واالأربطــة العازلــة بخــالف  ائــط الالصقــة ذاتًيــا، االأ�ش الرش
ــة  ــة رقيق ــة، أغطي لي ف ــة والمرف ــية والطبي ــات القرطاس ــو لغاب ــا ه م
ــت  ــكوز ليس ــتيك والفس ــليلوز والبالس ــاط والس ــن المط ــق م ورقائ

ــف.  ــة والتغلي ــل التعبئ ــن اج م
  

 

Date :19/04/2022  التاريخ :19/04/2022

Trademark No.:42675 العالمة التجارية رقم :  42675

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: company for marketing 
solutions 

وري للحلول التسويقية  كة رصف بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron   ف الخليل العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
adv amany abukalaf 
hebron    

ي ابو خلف 
عنوان التبليغ  :  المحامي اما�ف

 الخليل شارع واد التفاح 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشاط  خدمات الدعاية واالإ

 . ي المكتىب
  

 

Date :20/04/2022  التاريخ :20/04/2022

Trademark No.:42676 العالمة التجارية رقم :  42676

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف
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Applicant Name: Qoutum Food and Consumer 
Stuff Trading Company 

كة قوتكم لتجارة المواد الغذائية واالستهالكية  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron   ف الخليل العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
adv amany abukalaf 
hebron    

ي ابو خلف 
عنوان التبليغ  :  المحامي اما�ف

 الخليل شارع واد التفاح 

Goods/Services:
agricultal raw materials and livestock

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المواد الخام الزراعية و ماشية الحية . 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة قوت بمعزل عن العالمة اشرت

  

 

Date :20/04/2022  التاريخ :20/04/2022

Trademark No.:42677 العالمة التجارية رقم :  42677

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Mohsen Zalloum company  كاه للتجارة الدولية كة محسن زلوم و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address :Palestine - Hebron   ف العنوان :  الخليل - فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
ِAdv. Amany Abukalaf 
Hebron    

ي ابوخلف 
عنوان التبليغ  :  المحامية اما�ف

 الخليل شارع واد التفاح 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

Co Trading international اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت
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Date :19/04/2022  التاريخ :19/04/2022

Trademark No.:42680 العالمة التجارية رقم :  42680

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Smoked Meat World Restaurants 
Management 

بإسم :  سموكد ميت ورلد الدارة المطاعم 

Applicant Address :Office No. 1804, Owned by 
Ahmed Abdul Rahim Al Attar – Bur Dubai, Trade 
Center 2, Dubai, United Arab Emirates. 

ي  العنوان :  مكتب رقم 1804 ملك احمد عبد الرحيم العطار -برد�ب
ي – االمارات العربية المتحدة   ي د�ب

-مركز التجاري الثا�ف

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Services for providing food and drink; temporary 
accommodation, Restaurants, Self-service restaurants, 
Snack-bars, Bar services, Cafes, Cafeterias, Catering 
(Food and drink—). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، الموقــت  إاليــواء  وبــات  والمرش االطعمــة  توفــري  خدمــات 
المطاعــم ، مطاعــم الخدمــة الذاتيــة ومطاعــم تقديــم الوجبــات 
ات ،  الخفيفــة ، خدمــات الحانــات - البــارات ، المقاهــي ، الكافتــري

اب  ــرش ــام وال ــد بالطع وي ف ــات الرت خدم
 Chef اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :21/04/2022  التاريخ :21/04/2022

Trademark No.:42682 العالمة التجارية رقم :  42682

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف
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Applicant Name: Diligent Company for sports 
activities and accessories 

كة ديلجنت لالأنشطة الرياضية ومستلزماتها  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah Albireh   ة العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence:  
Lawyer Ihab Shqirat 
Lawyer Ihab Shqirat Ramallah, Al-Bireh, Al-Irsal 
Street, Al-Zaytouna Building, 2nd floor, Mobile 
0598061641    

ات  عنوان التبليغ  :  المحامي ايهاب شقري
ة شارع االرسال عمارة الزيتونة ط 2  ات رام الله البري  المحامي ايهاب شقري

جوال 0598061641 

Goods/Services:
Camp services (Sport) , Club services [entertainment or 
] education , Coaching [training]  , Conducting fitness 
classes , Gymnastic instruction , Physical education 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه أو  في ــوادي )للرت ــات الن ــة ، خدم ــكرات الرياضي ــات المعس خدم
ــة ،  ــة بدني ــص لياق ــة حص ــب ، اقام ــن التدري ــم ) ، التمري التعلي

ــة  ــة البدني بي ــة ، الرت ــة البدني ــات الرياض تعليم

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :21/04/2022  التاريخ :21/04/2022

Trademark No.:42684 العالمة التجارية رقم :  42684

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc.  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Design and development of computer hardware 
and software; Providing online non-downloadable 
software; Providing temporary use of non-
downloadable software to enable development, 
assessment, testing, and maintenance of mobile 
software applications for portable electronic 
communication devices, namely, mobile phones, 
smartphones, handheld computers and computer 
tablets; Design, engineering, research, development

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــري  ــج غ ــري برام ــر؛ توف ــج الكمبيوت ــزة وبرام ــر أجه ــم وتطوي تصمي
نــت؛ توفــري االســتخدام المؤقــت  نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف ــة للترف قابل
ــار  ــم واختب ــر وتقيي ف تطوي ــ�ي ــل لتمك ي ف ــة للترف ــري القابل ــج غ ام للرب
ــال  ــزة االتص ــة الأجه ــزة المحمول ــج االأجه ــات برام ــة تطبيق وصيان
ــة والهواتــف  ونيــة المحمولــة، وباالأخــص الهواتــف المحمول لكرت االإ
الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة؛ 
ي 

خدمــات التصميــم والهندســة والبحــث والتطويــر واالختبــار �ف
ــة ــة المتعلق ــزة المحمول ــات االأجه ــج تطبيق ــر برام ــال تطوي مج
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and testing services in the field of mobile application 
software development related to the use and 
functionality of hyperlinks; Technical consultation in 
the field of mobile application software development 
related to the use and functionality of hyperlinks; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software that gives users the ability to engage in 
social networking and manage their social networking 
content; Computer services, namely, creating an 
online community for registered users to engage in 
social networking; Providing temporary use of non-
downloadable software for creating, managing and 
accessing user-created and administered groups within 
virtual communities; Providing temporary use of non-
downloadable software for creating and managing 
social media profiles and user accounts; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
social networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, images, text, content, and 
data; Computer services in the nature of customized 
electronic personal and group profiles or webpages 
featuring user-defined or specified information, 
including, audio, video, images, text, content, and 
data; Providing temporary use of non-downloadable 
software that enables users to transfer personal 
identity data to and share personal identity data with 
and among multiple websites; Application service 
provider (ASP) featuring software for social networking, 
managing social networking content, creating a virtual 
community, and transmission of images, audio-
visual and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for social 
networking, managing social networking content, 
creating a virtual community, and transmission of 
images, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
Application service provider (ASP) featuring application 
programming interface (API) software which facilitates 
online services for social networking and developing 
software applications; Providing temporary use of non-
downloadable software for viewing and interacting 
with a feed of electronic media, namely, images, 
audio-visual and video content, live streaming video, 
commentary, advertisements, news, and internet 
links; Providing temporary use of non-downloadable 
software for finding content and content publishers, 
and for subscribing to content; Providing temporary 
use of non-downloadable software for organizing 
images, video, and audio-visual content using metadata 
tags; Providing temporary use of non-downloadable

ــة  ــارات الفني ــعبية؛ االستش ــات التش ــة االرتباط ــتخدام ووظيف باس
ي مجــال تطويــر برمجيــات تطبيقــات الهاتــف المحمــول المتعلقــة 

�ف
ــتخدام  ــري االس ــعبية؛ توف ــات التش ــة االرتباط ــتخدام ووظيف باس
ف  ي تمنــح المســتخدم�ي

يــل والــىت ف امــج غــري القابلــة للترف المؤقــت للرب
ي الشــبكات االجتماعيــة وإدارة محتــوى 

القــدرة عــى المشــاركة �ف
الكمبيوتــر،  خدمــات  بهــم؛  الخاصــة  االجتماعيــة  الشــبكات 
ف  للمســتخدم�ي نــت  نرت االإ شــبكة  عــرب  مجتمــع  إنشــاء  باالأخــص 
ي الشــبكات االجتماعيــة؛ توفــري االســتخدام 

ف لالنخــراط �ف المســجل�ي
ــات  ــاء المجموع نش ــل الإ ي ف ــة للترف ــري القابل ــات غ مجي ــت للرب المؤق
المجتمعــات  داخــل  وإدارتهــا  المســتخدمون  أنشــأها  ي 

الــىت
اضيــة وإدارتهــا والوصــول إليهــا؛ توفــري االســتخدام المؤقــت  االفرت
نشــاء ملفــات تعريــف الوســائط  يــل الإ ف مجيــات غــري القابلــة للترف للرب
ف وإدارتهــا؛ توفــري االســتخدام  االجتماعيــة وحســابات المســتخدم�ي
يــل للشــبكات االجتماعيــة،  ف امــج غــري القابلــة للترف المؤقــت للرب
، ونقــل الصــوت والفيديــو والصــور  ي

ا�ف وإنشــاء مجتمــع افــرت
ــة  ــن طبيع ــر م ــات الكمبيوت ــات؛ خدم ــوى والبيان ــص والمحت والن
ــة  ــة المخصص ــخصية والجماعي ــة الش وني لكرت ــف االإ ــات التعري ملف
ــددة  ــددة أو مح ــات مح ــرض معلوم ي تع

ــىت ــب ال ــات الوي أو صفح
ــور  ــو والص ــوت والفيدي ــك الص ي ذل

ــا �ف ــتخدم، بم ــل المس ــن قب م
امــج  والنــص والمحتــوى والبيانــات؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
ف مــن نقــل بيانــات الهويــة  يــل تمكــن المســتخدم�ي ف غــري القابلــة للترف
ــا؛  ــا بينه ــب وفيم ــع وي ــدة مواق ــع ع ــاركتها م ــخصية إىل ومش الش
ــبكات  ــج للش نام ف برب ــري ــذي يتم ــات )ASP)ال ــة التطبيق ــزود خدم م
االجتماعيــة، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة، وإنشــاء مجتمع 
، ونقــل الصــور، والمحتــوى الســمعي البــري ومحتــوى  ي

ا�ف افــرت
ــوص،  ــات، والنص ــو، والبيان ــع الفيدي ــور، ومقاط ــو، والص الفيدي
و  عالميــة  االإ عالنيــة  االإ واالتصــاالت  عالنــات،  واالإ والرســائل، 
ــة  ــات برمجي ــمل منص ــة PAAS) ) ويش ــات كخدم ــة؛ المنص معلوم
االجتماعيــة،  الشــبكات  محتــوى  وإدارة  االجتماعيــة،  للشــبكات 
ــمعي  ــوى الس ــور، والمحت ــل الص ، ونق ي

ا�ف ــرت ــع اف ــاء مجتم وإنش
الفيديــو،  ومقاطــع  والصــور،  الفيديــو،  ومحتــوى  البــري 
عالنــات  واالإ عالنــات،  واالإ والرســائل،  والنصــوص،  والبيانــات، 
عالميــة االتصــاالت والمعلومــات؛ مــزود خدمــة التطبيقــات  االإ
 (API( ــات ــة التطبيق ــة برمج ــات واجه ــمل برمجي ــذي يش )ASP) ال
نــت للشــبكات االجتماعيــة وتطويــر  نرت ي تســهل الخدمــات عــرب االإ

الــىت
امــج غــري  امــج؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب تطبيقــات الرب
ــل  ــة والتفاع وني لكرت ــائط االإ ــز للوس ــرض موج ــل لع ي ف ــة للترف القابل
ــو  ــري والفيدي ــمعي الب ــوى الس ــور والمحت ــص الص ــه، باالأخ مع
عالنــات واالأخبــار وروابــط  والبــث المبــا�ش للفيديــو والتعليقــات واالإ
امــج غــري القابلــة  نــت؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب نرت شــبكة االإ
اك  ي المحتــوى والمحتــوى واالشــرت يــل للعثــور عــى نــا�ش ف للترف
ــة  ــري القابل ــج غ ام ــت للرب ــتخدام المؤق ــري االس ــوى؛ توف ي المحت

�ف
يــل لتنظيــم الصــور والفيديــو والمحتــوى الســمعي البــري  ف للترف
باســتخدام عالمــات البيانــات الوصفيــة؛ توفــري اســتخدام مؤقــت 
ــل  ي ف ــل وترف ــر وتحمي ــاء وتحري ــل وإنش ي ف ــة لترف ــري القابل ــج غ ام للرب
والوصــول إىل وعــرض ونــرش وعــرض ووضــع العالمــات والمدونــات 
شــارة إىل المشــاعر بخصــوص  وبــث وربــط والتعليــق عــى واالإ
ــاركة أو ــا ومش ــا ونقله ــا وتضمينه ــل معه ــا والتفاع ــق عليه والتعلي
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software for creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, interacting with, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media, images, video, audio, 
audio-visual content , data, and information via the 
internet and communication networks; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, interacting with, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media, images, video, audio, audio-
visual content , data, and information via the internet 
and communication networks; Providing temporary 
use of non-downloadable software for sending and 
receiving electronic messages, alerts, notifications 
and reminders; Providing application programming 
interface (API) software for use in electronic messaging 
and transmission of audio, video, images, text, 
content and data; Providing temporary use of non-
downloadable software for electronic messaging; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software to facilitate interactive discussions via 
communication networks; Providing temporary use 
of non-downloadable software for organizing events, 
searching for events, calendaring and managing 
events; Providing temporary use of non-downloadable 
software for modifying photographs, images and audio, 
video, and audio-video content; Providing temporary 
use of non-downloadable computer software for use 
in taking and editing photographs and recording 
and editing videos; Application service provider 
(ASP) featuring software to enable or facilitate taking 
and editing photographs and recording and editing 
videos; Providing temporary use of non-downloadable 
software for streaming multimedia entertainment 
content; Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for enabling transmission of 
images, audio, audio visual and video content and data; 
Computer services, namely, providing search engines 
for obtaining data via the internet and communications 
networks; Providing search engines of online network 
environments to provide information from searchable 
indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, electronic 
media, images and audio visual content, via the internet 
and communications networks; Application service 
provider (ASP) services, namely, hosting software 
applications of others; Providing temporary use of non-
downloadable software for providing, linking to, or

والصــوت  والفيديــو  والصــور  ونيــة  لكرت االإ الوســائط  توفــري 
نت  نرت والمحتــوى الســمعي البــري والبيانــات والمعلومــات عــرب االإ
)ASP) ويشــمل  التطبيقــات  مــزود خدمــة  االتصــال؛  وشــبكات 
يــل  ف نشــاء والتحريــر والتحميــل والترف ف أو تســهيل االإ برنامــج لتمكــ�ي
والمدونــات  العالمــات  ووضــع  والنــرش  والعــرض  والوصــول 
شــارة إىل المشــاعر بخصــوص  والتدفــق والربــط والتعليــق واالإ
ف ونقــل ومشــاركة  والتعليــق عليهــا والتفاعــل معهــا والتضمــ�ي
والصــوت  والفيديــو  والصــور  ونيــة  لكرت االإ الوســائط  توفــري  أو 
والمحتــوى الســمعي البــري والبيانــات والمعلومــات عــرب شــبكات 
امــج  نــت وشــبكات االتصــال؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب نرت االإ
ونيــة  لكرت رســال واســتقبال الرســائل االإ يــل الإ ف غــري القابلــة للترف
ات؛ توفــري برنامــج واجهــة برمجــة  شــعارات والتذكــري والتنبيهــات واالإ
ونقــل  ونيــة  لكرت االإ المراســلة  ي 

�ف الســتخدامه   (API( التطبيقــات 
الصــوت والفيديــو والصــور والنصــوص والمحتــوى والبيانــات؛ 
يــل للرســائل  ف امــج غــري القابلــة للترف توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
ــري القابلــة  امــج غ ــت للرب ــري االســتخدام المؤق ونيــة؛ توف لكرت االإ
ــال؛  ــبكات االتص ــرب ش ــة ع ــات التفاعلي ــهيل المناقش ــل لتس ي ف للترف
يــل  ف للترف القابلــة  غــري  امــج  للرب المؤقــت  االســتخدام  توفــري 
وإدارة  والتقويــم  االأحــداث  عــن  والبحــث  االأحــداث  لتنظيــم 
امــج غــري القابلــة  االأحــداث؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
يــل لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــور ومحتــوى الصــوت  ف للترف
امــج  والفيديــو والصــوت والفيديــو؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
ــور  ــاط الص ي التق

ــتخدامها �ف ــل الس ي ف ــة للترف ــري القابل ــر غ الكمبيوت
ــا؛  ــو وتحريره ــع الفيدي ــجيل مقاط ــا وتس ــة وتحريره الفوتوغرافي
أو  ف  لتمكــ�ي برامــج  ويشــمل   (ASP( التطبيقــات  خدمــة  مــزود 
تســهيل التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة وتحريرهــا وتســجيل مقاطــع 
امــج غــري  الفيديــو وتحريرهــا؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
ــري  ــائط؛ توف ــدد الوس ــي متع ــوى ترفيه ــث محت ــل لب ي ف ــة للترف القابل
يــل  ف امــج الكمبيوتــر غــري القابلــة للترف االســتخدام المؤقــت لرب
ي والفيديــو 

ف نقــل الصــور والمحتــوى الســمعي والمــر�أ لتمكــ�ي
والبيانــات؛ خدمــات الحاســوب، وباالأخــص توفــري محــركات بحــث 
نــت وشــبكات االتصــاالت،  نرت للحصــول عــى البيانــات عــرب االإ
نــت لتوفــري  نرت توفــري محــركات بحــث لبيئــات الشــبكات عــرب شــبكة االإ
المعلومــات مــن الفهــارس وقواعــد البيانــات القابلــة للبحــث، 
ــات  ــد البيان ــة وقواع وني لكرت ــق االإ ــوص والوثائ ــك النص ي ذل

ــا �ف بم
ونيــة والصــور والمحتــوى الســمعي  لكرت والرســومات والوســائط االإ
نــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات  نرت البــري عــرب شــبكة االإ
ــات  ــتضافة تطبيق ــص اس ــات )ASP)، باالأخ ــة التطبيق ــزود خدم م
امــج غــري القابلــة  ؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب برمجيــة للغــري
أو  الجاريــة  االأحــداث  معلومــات  أو  االأخبــار  لتوفــري  يــل  ف للترف
امــج التجــارة  االرتبــاط بهــا أو بثهــا؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
ــراء  ف بإج ــتخدم�ي ــماح للمس ــل للس ي ف ــة للترف ــري القابل ــة غ وني لكرت االإ
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــة ع وني لكرت ــة االإ ــالت التجاري المعام
برامــج  ويشــمل   (ASP( التطبيقــات  خدمــة  مــزود  االتصــاالت؛ 
ــراء  ف بإج ــتخدم�ي ــماح للمس ــات )API) للس ــة التطبيق ــة برمج واجه
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــة ع وني لكرت ــة االإ ــالت التجاري المعام
مجيــات كخدمــة )SAAS) وتشــمل برامــج  االتصــاالت؛ خدمــات الرب
ــات ــارات والتنبيه ــة واالإخط وني لكرت ــائل االإ ــتقبال الرس ــال واس رس الإ
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streaming news or current events information; 
Providing temporary use of non-downloadable 
e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet 
and communications networks; Application service 
provider (ASP) featuring application programming 
interface (API) software to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet 
and communication networks; Software as a service 
(SAAS) services featuring software for sending and 
receiving electronic messages, notifications and alerts 
and for facilitating electronic business transactions 
via the internet and communications networks; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software for use in designing, managing, measuring, 
analyzing, disseminating, and serving advertising of 
others; Application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software for 
creating, managing, tracking, reporting and measuring 
advertising of others; Providing non-downloadable 
software for allowing buyers and sellers of online 
advertising to purchase and sell advertising inventory; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software for creating, sharing, disseminating and 
posting advertising; Providing temporary use of non-
downloadable software for creating and maintaining an 
online presence for individuals, groups, companies, and 
brands; Providing temporary use of non-downloadable 
software for advertisers to communicate and interact 
with online communities; Providing temporary use of 
non-downloadable software for curating online user-
defined content and advertisements and creating 
social media feeds; Designing and developing 
computer game software and video game software 
for use with computers, video game program systems 
and computer networks; Development of hardware 
for use in connection with electronic and interactive 
multimedia games; Providing temporary use of non-
downloadable software that gives users the ability 
to upload, modify and share virtual reality content, 
augmented reality content, mixed reality content, 
information, experiences and data; Hosting of virtual 
reality and augmented reality content on the internet; 
Providing user authentication services using single 
sign-on and software technology for e-commerce 
transactions; Providing user authentication services 
of electronic funds transfer, credit and debit card 
and electronic check transactions using single 
sign-on and software technology; Providing an 
application programming interface (API) to allow 
users to perform electronic business transactions 
via the internet; Providing temporary use of non-
downloadable software for processing electronic

ــت  ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــة ع وني لكرت ــة االإ ــالت التجاري ــري المعام ولتيس
ــري  ــج غ ام ــت للرب ــتخدام المؤق ــري االس ــاالت؛ توف ــبكات االتص وش
ي تصميــم إعالنــات الغــري وإدارتهــا 

يــل الســتخدامها �ف ف القابلــة للترف
ــات  ــة التطبيق ــا؛ مــزود خدم هــا وتقديمه ــا ونرش وقياســها وتحليله
ــاء  نش ــات )API) الإ ــة التطبيق ــة برمج ــج واجه ــمل برام )ASP) وتش
إعالنــات الغــري وإدارتهــا وتتبعهــا وإعــداد التقاريــر عنهــا وقياســها؛ 
ــي  ي وبائع ــرت ــماح لمش ــل للس ي ف ــة للترف ــري قابل ــات غ ــري برمجي توف
ــات؛  عالن ــزون االإ ــع مخ اء وبي ــرش ــت ب ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــات ع عالن االإ
نشــاء  يــل الإ ف امــج غــري القابلــة للترف توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
المؤقــت  االســتخدام  توفــري  هــا؛  ونرش ومشــاركتها  عالنــات  االإ
نــت  نرت نشــاء تواجــد عــى شــبكة االإ يــل الإ ف امــج غــري القابلــة للترف للرب
ــاظ  ــة والحف ــات التجاري كات والعالم ــرش ــات وال ــراد والمجموع لالأف
ــل  ي ف ــة للترف امــج غــري القابل ــه؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب علي
شــبكة  عــرب  المجتمعــات  مــع  والتفاعــل  للتواصــل  ف  للمعلنــ�ي
القابلــة  غــري  امــج  للرب المؤقــت  االســتخدام  توفــري  نــت؛  نرت االإ
ي يحددهــا المســتخدم 

ــىت ــات ال عالن ــوى واالإ ــة المحت ــل لرعاي ي ف للترف
نــت وإنشــاء موجــزات الوســائط االجتماعيــة؛  نرت عــرب شــبكة االإ
ــاب  ــات ألع ــر وبرمجي ــاب الكمبيوت ــات ألع ــر برمجي ــم وتطوي تصمي
الفيديــو الســتخدامها مــع أجهــزة الكمبيوتــر وأنظمــة برامــج ألعــاب 
ــا  ــتخدامها فيم ــزة الس ــر أجه ــر؛ تطوي ــبكات الكمبيوت ــو وش الفيدي
والتفاعليــة؛  ونيــة  لكرت االإ المتعــددة  الوســائط  بألعــاب  يتعلــق 
ي 

ــىت ــل وال ي ف ــة للترف ــري القابل امــج غ ــري االســتخدام المؤقــت للرب توف
القــدرة عــى تحميــل وتعديــل ومشــاركة  ف  تمنــح المســتخدم�ي
ــوى  ــزز ومحت ــع المع ــوى الواق ي ومحت

ا�ف ــرت ــع االف ــوى الواق محت
ــتضافة  ــات؛ اس ــارب والبيان ــات والتج ــط والمعلوم ــع المختل الواق
نــت؛  نرت ي ومحتــوى الواقــع المعــزز عــى شــبكة االإ

ا�ف الواقــع االفــرت
ــة تســجيل  توفــري خدمــات مصادقــة المســتخدم باســتخدام تقني
ونيــة؛  لكرت مجيــات لمعامــالت التجــارة االإ الدخــول الموحــد والرب
ي لالأمــوال 

و�ف لكــرت توفــري خدمــات مصادقــة المســتخدم للتحويــل االإ
ــة  وني لكرت ــيكات االإ ــالت الش ــم ومعام ــان والخص ــات االئتم وبطاق
ــات؛  مجي ــا الرب ــادي وتكنولوجي ــول االأح ــجيل الدخ ــتخدام تس باس
ف  توفــري واجهــة برمجــة التطبيقــات )API) للســماح للمســتخدم�ي
نــت؛  نرت ونيــة عــرب شــبكة االإ لكرت بإجــراء المعامــالت التجاريــة االإ
يــل  ف للترف القابلــة  غــري  امــج  للرب المؤقــت  االســتخدام  توفــري 
 (PAAS( ونيــة؛ المنصــات كخدمــة لكرت لمعالجــة المدفوعــات االإ
ف  وتشــمل خدمــات تشــمل برامــج الكمبيوتــر للســماح للمســتخدم�ي
ــول  ــري وص ــة؛ توف وني لكرت ــارة االإ ــال والتج ــالت االأعم ــراء معام بإج
يــل لتوفــري الخرائــط  ف مؤقــت إىل برامــج الكمبيوتــر غــري القابلــة للترف
برامــج  وتشــمل   (ASP( التطبيقــات  مــزود خدمــة  ونيــة؛  لكرت االإ
امــج  ونيــة؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب لكرت لتوفــري الخرائــط االإ
ــل للبحــث عــن المواقــع وتحديدهــا  ي ف ــة للترف ــر غــري القابل الكمبيوت
امــج غــري القابلــة  ومشــاركتها؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
والموقعيــة  المحليــة  االهتمــام  نقــاط  عــن  للبحــث  يــل  ف للترف
ــه،  في ــل، والرت ــرص العم ــم، وف ــداث، والمعال ــا، واالأح وتحديده
ــتخدام  ــري االس ــروض؛ توف ــوق والع ــة، والتس ــات الثقافي والفعالي
جــراء الحجــوزات  يــل الإ ف امــج الكمبيوتــر غــري القابلــة للترف المؤقــت لرب
برامــج  تشــمل   (ASP(التطبيقــات خدمــة  مــزود  والحجــوزات؛ 
ف أو تســهيل إجــراء الحجــوزات؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لتمكــ�ي
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payments; Platform as a service (PAAS) services featuring 
computer software to allow users to perform business 
and e-commerce transactions; Providing temporary 
access to non-downloadable computer software for 
providing electronic maps; Application service provider 
(ASP) featuring software for providing electronic 
maps; Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for searching, determining, and 
sharing locations; Providing temporary use of non-
downloadable software for searching and identifying 
local and location-based points of interest, events, 
landmarks, employment opportunities, entertainment, 
cultural events, shopping and offers; Providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for making reservations and bookings; 
Application service provider (ASP) featuring software to 
enable or facilitate making reservations and bookings; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software that give users the ability to post ratings, 
reviews, referrals and recommendations relating to 
businesses, restaurants, service providers, events, 
public services and government agencies; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
providing a virtual marketplace; Providing temporary 
use of non-downloadable computer software for 
ordering and/or purchasing goods and services; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate ordering and/or purchasing 
goods and services; Providing temporary use of non-
downloadable software for searching and identifying 
employment opportunities; Providing temporary use 
of non-downloadable software for identifying and 
allowing users to contact government representatives; 
Providing temporary use of non-downloadable software 
for facilitating interaction and communication between 
humans and AI (artificial intelligence) platforms; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; Design of augmented reality and virtual 
reality effects for use in modifying photographs, 
images, videos and audio-visual content; Providing 
online non-downloadable personal assistant software; 
Providing non-downloadable social assistant software; 
Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, 
text messages, electronic message, instant message, 
and online social networking services; Application 
service provider (ASP) services featuring software to 
enable or facilitate voice over internet protocol (VOIP) 
calls, phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social networking

ف  المســتخدم�ي تمنــح  ي 
والــىت يــل  ف للترف القابلــة  غــري  مجيــات  للرب

حــاالت والتوصيــات  القــدرة عــى نــرش التقييمــات والمراجعــات واالإ
ــداث  ــات واالأح ــي الخدم ــم ومقدم كات والمطاع ــرش ــة بال المتعلق
والخدمــات العامــة والــوكاالت الحكوميــة؛ توفــري االســتخدام 
؛  ي

ا�ف ــرت ــوق اف ــري س ــل لتوف ي ف ــة للترف ــري القابل ــج غ ام ــت للرب المؤق
يــل  ف امــج الكمبيوتــر غــري القابلــة للترف توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
اء الســلع والخدمــات؛ مــزود خدمــة التطبيقــات  لطلــب و/أو �ش
اء الســلع  ف أو تســهيل طلــب و/أو �ش )ASP) وتشــمل برامــج لتمكــ�ي
امــج غــري القابلــة  والخدمــات؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
يــل للبحــث عــن فــرص العمــل وتحديدهــا؛ توفــري االســتخدام  ف للترف
ف  يــل لتحديــد المســتخدم�ي ف امــج غــري القابلــة للترف المؤقــت للرب
ــتخدام  ــري االس ــة؛ توف ــىي الحكوم ــال بممث ــم باالتص ــماح له والس
يــل لتســهيل التفاعــل والتواصــل  ف امــج غــري القابلــة للترف المؤقــت للرب
ف البــرش ومنصــات الــذكاء االصطناعــي؛ مــزود خدمــة التطبيقــات  بــ�ي
ف  ف أو تســهيل التفاعــل والتواصــل بــ�ي )ASP) وتشــمل برامــج لتمكــ�ي
البــرش ومنصــات الــذكاء االصطناعــي )الــذكاء االصطناعــي)؛ تصميم 
ي تعديل 

ي الســتخدامها �ف
ا�ف ات الواقــع المعــزز والواقــع االفــرت تأثــري

والمحتــوى  الفيديــو  ومقاطــع  والصــور  الفوتوغرافيــة  الصــور 
ــل  ــري قاب ــخىي غ ــاعد ش ــج مس ــري برنام ــري؛ توف ــمعي الب الس
ــي  ــاعد اجتماع ــج مس ــري برنام ــت؛ توف ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــل ع ي ف للترف
امــج الكمبيوتــر  يــل؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب ف غــري قابــل للترف
ــوت  ــات الص ــهيل مكالم ي تس

ــتخدامها �ف ــل الس ي ف ــة للترف ــري القابل غ
ــة ومكالمــات  ــت )VOIP) والمكالمــات الهاتفي ن نرت ــول االإ عــرب بروتوك
والرســائل  ونيــة  لكرت االإ والرســائل  النصيــة  والرســائل  الفيديــو 
ــات  ــت؛ خدم ن نرت ــرب االإ ــة ع ــبكات االجتماعي ــات الش ــة وخدم الفوري
ف أو تســهيل  مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP) وتشــمل برامــج لتمكــ�ي
ــات  ــت )VOIP) والمكالم ن نرت ــول االإ ــرب بروتوك ــوت ع ــات الص مكالم
والرســائل  النصيــة  والرســائل  الفيديــو  ومكالمــات  الهاتفيــة 
ونيــة والرســائل الفوريــة وخدمــات الشــبكات االجتماعيــة  لكرت االإ
ــم  ــت يض ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع ــري موق ــت؛ توف ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ع
مجيــات عــرب شــبكة  ي مجــاالت التكنولوجيــا وتطويــر الرب

معلومــات �ف
نــت وشــبكات االتصــال، تصميــم وتطويــر أجهــزة وبرامــج  نرت االإ
ي والواقــع المعــزز والواقــع المختلــط؛ تصميــم 

ا�ف الواقــع االفــرت
مجيــات؛  وتطويــر أجهــزة وبرامــج ألعــاب الفيديــو؛ تطويــر الرب
ــالح  ــة وإص ــة؛ صيان ــددة التفاعلي ــائط المتع ــج الوس ــر برام تطوي
ــر، وباالأخــص خدمــات مــزود  ــر؛ خدمــات الكمبيوت برامــج الكمبيوت
امــج  لرب المؤقــت  االســتخدام  توفــري  الســحابية؛  االســتضافة 
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــل ع ي ف ــة للترف ــري القابل ــحابية غ ــبة الس الحوس
ــات؛ توفــري االســتخدام  ي للبيان

و�ف لكــرت ــن االإ ي التخزي
الســتخدامها �ف

ــرب  ــل ع ي ف ــة للترف ــري القابل ــحابية غ ــبة الس ــج الحوس ام ــت لرب المؤق
المعــزز؛  والواقــع  اضيــة  االفرت والبيئــات  للتطبيقــات  نــت  نرت االإ
ــت  ــتخدام المؤق ــري االس ــص توف ــات، باالأخ ــادل الملف ــات تب خدم
ف  ــتخدم�ي ف المس ــ�ي ــل لتمك ي ف ــة للترف ــري القابل ة غ ف ــري ــا المم للتكنولوجي
خدمــة  مــزود  ونيــة؛  لكرت االإ الملفــات  يــل  ف وترف تحميــل  مــن 
التطبيقــات، وباالأخــص توفــري واســتضافة وإدارة وتطويــر وصيانــة 
ي 

نــت وقواعــد البيانــات �ف امــج والمواقــع االنرت التطبيقــات والرب
مجــاالت االتصــاالت الالســلكية والوصــول إىل المعلومــات المتنقلــة 

ــن ب ــات ع وإدارة البيان
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services; Providing a website featuring information 
in the fields of technology and software development 
via the internet and communication networks; Design 
and development of virtual reality and augmented 
reality and mixed reality hardware and software; 
Design and development of video game hardware 
and software; Software development; Development 
of interactive multimedia software; Maintenance 
and repair of computer software; Computer services, 
namely, cloud hosting provider services; Providing 
temporary use of online non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage 
of data; Providing temporary use of online non-
downloadable cloud computing software for virtual, 
augmented reality applications and environments; 
File sharing services, namely, providing temporary 
use of non-downloadable featuring technology 
enabling users to upload and download electronic 
files; Application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases in the 
fields of wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for wireless 
delivery of content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; Computer services, namely, 
providing remote management of devices via computer 
networks, wireless networks or the internet; Data 
encryption services; Encrypted electronic transmission 
and delivery of recovered data; Providing temporary 
use of online non-downloadable software and 
applications for customer relationship management 
(CRM); Application service provider (ASP) featuring 
software for customer relationship management (CRM); 
Computer services, in particular, application service 
provider featuring application programming interface 
(API) software for customer relationship management 
(CRM); Providing temporary use of non-downloadable 
software for facilitating and arranging fundraising and 
the distribution of fundraising donations; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
online charitable fundraising services and donation 
services; Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; Industrial 
analysis and research services; Computer hardware 
and software design, development, installation and 
maintenance; Research services and consulting in 
the field of information and telecommunications 
technology; Design of telecommunications apparatus 
and equipment; Consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; Providing 
online software platform featuring technology that 
enables online users to make payments and transfer
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funds; Providing online software platform featuring 
technology that enables online users to make 
payments and funds transfers across multiple websites 
and mobile applications; Computer services, namely, 
application services provider featuring application 
programming interface (API) software to allow users to 
perform e-commerce transactions via the internet and 
communications networks; Software as a services (SAAS) 
services featuring software for facilitating e-commerce 
transactions via the internet and communications 
networks; Application service provider featuring an 
application programming interface (API) software to 
allow users to perform e-commerce transactions via 
the internet and communications networks; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
converting natural language into machine-executable 
commands; Analyzing and evaluating social media 
content; Developing standards for third-party social 
media content; Conducting proceedings relating to 
standards concerning third-party social media content; 
Content moderation and supervision; Web publishing, 
namely, publishing of decisions concerning third-
party social media content; Providing temporary use 
of non-downloadable computer software in the nature 
of a query engine; Providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in performing 
queries on large amounts of data; Providing temporary 
use of non-downloadable computer software in the 
nature of a query engine functioning across business 
intelligence (BI) tools; Providing temporary use 
of online non-downloadable artificial intelligence 
software for facilitating machine learning software; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate machine learning software; 
Providing temporary use of online non-downloadable 
software for machine learning; Providing temporary 
use of online non-downloadable software tools for 
software development; Providing temporary use 
of online non-downloadable software for building 
user interfaces; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate user interface 
building software; Electronic data storage; Electronic 
storage of photographs; Interactive hosting services 
which allow the users to publish and share their own 
content and images online; Providing on-line non-
downloadable software for database management; 
Computer network services; Providing temporary use 
of non-downloadable software for opinion polling; 
Providing software allowing users to post questions 
with answer options; Platform as a service (PAAS) 
services featuring technology that allows businesses, 
organizations and individuals to create and manage 
their online presences and to communicate with
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online users information and messages regarding 
their activities, products and services and to engage in 
business and social networking; Providing temporary 
use of non-downloadable software featuring 
technology that allows users to manage their business 
networking accounts; Providing temporary use of 
non-downloadable software for voice command 
and recognition software, speech to text conversion 
software, voice-enabled software applications for 
personal information management;
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Goods/Services:
Online social networking and dating services; Social 
networking, social introduction and dating services 
provided via access to computer databases and 
online searchable databases in the fields of social 
networking, social introduction and dating; Providing 
information in the fields of social networking and 
social introduction; Providing social networking 
services, namely, the provision of information in the 
field of personal development, self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community services, and humanitarian activities; 
Providing concierge services for others to meet the 
needs of individuals, namely, booking reservations, 
facilitating personal purchases, arranging personal 
deliveries, making requested personal arrangements, 
providing recommendations on products and 
services, providing customer-specific information

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــت وخدمــات التعــارف؛ خدمــات  ن نرت التواصــل االجتماعــي عــرب االإ
ــالل  ــن خ ــة م ــارف المقدم ــل والتع ــي والتواص ــم االجتماع التقدي
ــات  ــد البيان ــر وقواع ــات الكومبيوت ــد بيان ــول إىل قواع ــري الوص توف
ي مجــال الشــبكات االجتماعيــة 

نــت �ف نرت القابلــة للبحــث عــرب االإ
ي 

�ف المعلومــات  تقديــم  والتعــارف؛  االجتماعــي  والتقديــم 
مجــاالت التواصــل االجتماعــي والتعريــف االجتماعــي؛ تقديــم 
ي 

ــات �ف ــري المعلوم ــص توف ــي، وباالأخ ــل االجتماع ــات التواص خدم
ــذات،  ــق ال ــذات، وتحقي ف ال ــ�ي ــخصية، وتحس ــة الش ــال التنمي مج
نســانية، والتطوعيــة، والخدمــات العامــة  يــة، واالإ والخدمــات الخري
مكاتــب  خدمــات  توفــري  نســانية؛  االإ واالأنشــطة  والمجتمعيــة، 
احتياجــات  لتلبيــة  للغــري  ج)  )الكونســري واالرشــاد  االســتقبال 
اء  ــرش ــات ال ــراد، وباالأخــص حجــز الحجــوزات، وتســهيل عملي االأف
وإجــراء  الشــخصية،  التوصيــل  عمليــات  وترتيــب  الشــخصية، 
بشــأن  التوصيــات  وتقديــم  المطلوبــة،  الشــخصية  تيبــات  الرت
المنتجــات والخدمــات، وتوفــري المعلومــات الخاصــة بالعميــل

201  
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to meet individual needs; Legal services; Reviewing 
standards and practices relating to social media 
content; Compliance consulting in the field of social 
media; Consulting services in the field of online social 
networking and social media services; Authentication 
services; Online social investment network in the nature 
of an on-line social networking services in the field of 
investments; Providing a website featuring information 
on the development of privacy, security, blockchain and 
distributed ledger technologies, and data governance 
law; Regulatory compliance consultancy in the field 
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token applications; 
Online social networking service for investors allowing 
financial trades and exchange of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; Business identification verification 
services; Identification verification services; Online 
social networking services; Personal concierge services 
for others comprising making requested personal 
arrangements and reservations and providing 
customer-specific information to meet individual 
needs; Providing access to computer databases and 
online searchable databases in the fields of social 
networking, social introduction and dating; Social 
introduction and networking and dating services; 
Social networking services related to sports, fitness, 
and coaching activities provided through a community 
website online and other computer and electronic 
communication networks; User verification services. 

مراجعــة  القانونيــة؛  الخدمــات  الفرديــة؛  االحتياجــات  لتلبيــة 
التواصــل  وســائل  بمحتــوى  المتعلقــة  والممارســات  المعايــري 
التواصــل  وســائل  مجــال  ي 

�ف االمتثــال  استشــارات  االجتماعــي؛ 
ي مجــال التواصــل االجتماعــي 

االجتماعــي؛ خدمــات استشــارية �ف
خدمــات  االجتماعــي؛  التواصــل  وخدمــات  نــت  نرت االإ عــرب 
نــت  نرت التوثيــق والمصادقــة؛ شــبكة اســتثمار اجتماعــي عــرب االإ
ــال  ي مج

ــت �ف ن نرت ــرب االإ ــي ع ــل االجتماع ــات التواص ــة خدم ي طبيع
�ف

ي يعــرض معلومــات حــول 
و�ف االســتثمارات؛ توفــري موقــع الكــرت

تطويــر تقنيــات الخصوصيــة واالأمــان وقواعــد البيانــات المتسلســلة 
البيانــات؛  وتقنيــات الدفاتــر الحســابية المــوزع وقانــون إدارة 
الرقميــة،  العمــالت  مجــال  ي 

�ف التنظيمــي  االمتثــال  استشــارات 
ــة  ــول الرقمي ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي ــالت االفرت والعم
وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة، والرمــز 
الرقمــي، وتطبيقــات الرمــوز المشــفرة وتطبيقــات رمــوز الخدمــة؛ 
ي تتيــح 

نــت للمســتثمرين الــىت نرت خدمــة الشــبكات االجتماعيــة عــرب االإ
ــة  اضي ــة االفرت ــة والعمل ــالت الرقمي ــادل العم ــاىلي وتب ــداول الم الت
ــات  ــة وأصــول قواعــد البيان والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقمي
المتسلســلة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة والرمــوز المشــفرة 
ورمــوز الخدمــة؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة التجاريــة؛ خدمــات 
نــت؛  نرت التحقــق مــن الهويــة؛ خدمــات الشــبكات االجتماعيــة عــرب االإ
ج) الشــخصية  خدمــات مكاتــب االســتقبال واالرشــاد )الكونســري
تيبــات والحجــوزات الشــخصية المطلوبــة  للغــري وتشــمل إجــراء الرت
وتوفــري المعلومــات الخاصــة بالعميــل لتلبيــة االحتياجــات الفردية؛ 
ــات  ــد البيان ــر وقواع ــات الكمبيوت ــد بيان ــول إىل قواع ــري الوص توف
ــي  ــل االجتماع ــاالت التواص ي مج

ــت �ف ن نرت ــرب االإ ــث ع ــة للبح القابل
ــي  جتماع ــم االإ ــات التقدي ــارف؛ خدم ــي والتع ــف االجتماع والتعري
وخدمــات التواصــل والتعــارف؛ خدمــات الشــبكات االجتماعيــة 
المتعلقــة بالرياضــة واللياقــة البدنيــة وأنشــطة التدريــب المقدمــة 
نــت وشــبكات اتصال  نرت ي مجتمعــي عــرب االإ

و�ف مــن خــالل موقــع إلكــرت
ــة وحاســوبية أخــرى؛ خدمــات التحقــق مــن المســتخدم.  وني إلكرت
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Goods/Services:
Entertainment services; Electronic publishing services 
for others; Publication of educational materials, 
namely, publishing of books, journals, newsletters, 
and electronic publications; Publication of non-
downloadable online journals, namely, weblogs (blogs) 
featuring user-defined content, blogs featuring 
advertising, marketing and business content, and blogs 
about virtual reality and augmented reality; Providing 
online non-downloadable electronic publications 
resources for software developers; Entertainment 
and educational services, namely, providing online 
non-downloadable publications about virtual 
reality technology via a website; Entertainment and 
educational services, namely, providing online non-
downloadable publications about augmented reality 
technology via a website; Entertainment services, 
namely, providing interactive and multiplayer and single 
player games played via the internet or communication 
networks; Entertainment services, namely, providing 
online video games, computer games, electronic 
games, and interactive games; Providing a computer 
game for use network-wide by network users; Providing 
online non-downloadable game software; Virtual 
reality game services provided via the internet and 
other communications networks; Augmented reality 
game services provided via the internet and other 
communications networks; Entertainment services, 
namely, providing virtual reality games, interactive 
entertainment and virtual reality content and 
experiences; Entertainment services, namely, providing 
augmented reality games, interactive entertainment 
and augmented reality content and experiences; 
Entertainment services, namely, providing mixed reality 
games, interactive entertainment and mixed reality 
content and experiences; Entertainment services, 
namely, providing online virtual reality environments; 
Entertainment services, namely, providing online 
augmented reality environments; Augmented reality 
video production for entertainment purposes; Virtual 
reality video production for entertainment purposes; 
Multimedia entertainment production and publishing 
services; Entertainment services in the nature of 
production and post-production services of multimedia 
entertainment content; Entertainment and educational 
services, namely, providing non-downloadable 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, 
and multimedia works via the internet, as well as

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، نــرش المــواد  ي للغــري

و�ف لكــرت خدمــات ترفيهيــة؛ خدمــات النــرش االإ
خباريــة  ات االإ التعليميــة مثــل نــرش الكتــب والمجــالت والنــرش
نــت غــري قابلــة  نرت ونيــة، نــرش مجــالت عــى االإ لكرت والمطبوعــات االإ
ي تعــرض 

يــل، باالأخــص مدونــات الويــب )المدونــات) الــىت ف للترف
ي تعــرض 

ــىت ــات ال ــل المســتخدم، والمدون ــوى محــدد مــن قب محت
الواقــع  محتــوى إعالنًيــا وتســويقًيا وتجاريًــا، ومدونــات حــول 
ــة  وني ــورات إلكرت ــوارد منش ــري م ــزز؛ توف ــع المع ي والواق

ا�ف ــرت االف
ــات  ــج؛ الخدم ام ــوري الرب ــت لمط ن نرت ــرب االإ ــل ع ي ف ــة للترف ــري قابل غ
ــبكة  ــرب ش ــورات ع ــري منش ــص توف ــة، وباالأخ ــة والتعليمي فيهي الرت
ي 

ا�ف ــا الواقــع االفــرت ــل حــول تكنولوجي ي ف ــة للترف ــت غــري قابل ن نرت االإ
فيهيــة والتعليميــة،  نــت؛ الخدمــات الرت نرت عــرب موقــع عــى شــبكة االإ
ي 

و�ف يــل عــرب موقع إلكــرت ف وباالأخــص توفــري منشــورات غــري قابلــة للترف
نــت حــول تكنولوجيــا الواقــع المعــزز؛ الخدمــات  نرت عــرب شــبكة االإ
ف  ــ�ي ــددة الالعب ــة متع ــاب تفاعلي ــري ألع ــص توف ــة، وباالأخ فيهي الرت
ــال؛  ــبكات االتص ــت أو ش ن نرت ــرب االإ ــا ع ــم لعبه ــد يت ــب واح أو لالع
فيهيــة، وباالأخــص توفــري ألعــاب الفيديــو عــرب شــبكة  الخدمــات الرت
ــاب  ــة، واالألع وني لكرت ــاب االإ ــر، واالألع ــاب الكمبيوت ــت، وألع ن نرت االإ
مســتوى  عــى  الســتخدامها  كمبيوتــر  لعبــة  توفــري  التفاعليــة، 
الشــبكة مــن قبــل مســتخدمي الشــبكة؛ توفــري برامــج ألعــاب عــرب 
ي 

ا�ف يــل؛ خدمــات ألعــاب الواقــع االفــرت ف نــت غــري قابلــة للترف نرت االإ
ــات  ــرى؛ خدم ــاالت االأخ ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــرب االإ ــة ع المقدم
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة ع ــزز المقدم ــع المع ــاب الواق ألع
فيهيــة، وباالأخــص تقديــم  االتصــاالت االأخــرى؛ الخدمــات الرت
ــارب  ــوى وتج ــىي ومحت ــه التفاع في ي والرت

ا�ف ــرت ــع االف ــاب الواق ألع
فيهيــة، وباالأخــص توفــري ألعــاب  ؛ الخدمــات الرت ي

ا�ف الواقــع االفــرت
فيــه التفاعــىي ومحتــوى وتجــارب الواقــع  الواقــع المعــزز، والرت
فيهيــة، وباالأخــص تقديــم ألعــاب الواقــع  المعــزز؛ الخدمــات الرت
فيــه التفاعــىي ومحتــوى وتجــارب الواقــع المختلــط؛  المختلــط والرت
ي عــرب 

ا�ف فيــه، وباالأخــص توفــري بيئــات الواقــع االفــرت خدمــات الرت
فيــه، وباالأخــص توفــري بيئــات الواقــع  نــت؛ خدمــات الرت نرت شــبكة االإ
نــت؛ إنتــاج فيديــو الواقــع المعــزز الأغراض  نرت المعــزز عــرب شــبكة االإ
فيــه؛ خدمات  ي الأغــراض الرت

ا�ف فيــه؛ إنتــاج فيديــو الواقــع االفــرت الرت
ــه  في ــات الرت ــددة؛ خدم ــائط المتع ــي للوس فيه ــرش الرت ــاج والن نت االإ
فيهــي  ــاج للمحتــوى الرت نت ــاج ومــا بعــد االإ نت ي طبيعــة خدمــات االإ

�ف
فيهيــة والتعليميــة، وباالأخــص  للوســائط المتعــددة؛ الخدمــات الرت
نــت  نرت ــة والبــث عــرب شــبكة االإ امــج التلفزيوني توفــري االأفــالم والرب
واالأعمــال الســمعية والبريــة والوســائط المتعــددة غــري القابلــة 
نــت، فضــالً عــن المعلومــات والمراجعــات  نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف للترف
التلفزيونيــة والبــث  امــج  باالأفــالم والرب المتعلقــة  والتوصيــات 
نــت واالأعمــال الســمعية والبريــة والوســائط  نرت عــرب شــبكة االإ
المتعــددة؛ توفــري معلومــات حــول ألعــاب الكمبيوتــر وألعــاب 
نــت وشــبكات االتصــاالت االأخــرى؛ تنظيــم نرت الفيديــو عــرب االإ
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information, reviews, and recommendations regarding 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, 
and multimedia works; Providing information 
about online computer games and video games via 
the internet and other communications networks; 
Arranging and conducting educational conferences; 
Organizing exhibitions, events, and conferences 
in the fields of culture, entertainment, education, 
and social networking for non-business and non-
commercial purposes; Arranging and conducting 
competitions and entertainment events for players of 
video, computer, electronic or interactive multimedia 
games; Entertainment services, namely, arranging 
and conducting of competitions for encouraging 
use and development of interactive entertainment, 
virtual reality, augmented reality, consumer 
electronics, and video game entertainment software 
and hardware; Organizing exhibitions in the field of 
interactive entertainment, virtual reality, consumer 
electronics and video game entertainment industries 
for cultural or educational purposes; Offering and 
conducting contests designed to recognize, reward 
and encourage individuals and groups which engage 
in self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities, and sharing of creative 
work product; Organizing exhibitions, conferences, 
and events in the field of software development 
for educational purposes; Offering and conducting 
contests for educational and entertainment purposes 
for software developers; Educational services, namely, 
organizing and conducting conferences and seminars 
in the fields of artificial intelligence and the internet 
of things; Educational services, namely, organizing 
and conducting conferences, courses, seminars, and 
online training in the fields of advertising, marketing, 
social networking, the internet, and social media, and 
distribution of course material in connection therewith; 
Organizing, promoting and conducting exhibitions, 
tradeshows and events for business purposes; Training 
in the field of design, advertising and communication 
technologies; Training in the field of strategic 
media planning relating to advertising, marketing 
and business; Providing information in the field of 
entertainment; Providing entertainment information 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, photographic images and audio visual 
information, via the internet and other communications 
networks; Providing information for educational and 
entertainment purposes in the fields of entertainment, 
secondary, and collegiate life, and social and community 
interest groups; Rental of photography and videography 
kiosks for capturing, uploading, editing and sharing of

والفعاليــات  المعــارض  تنظيــم  بويــة،  الرت المؤتمــرات  وعقــد 
ــل  ــم والتواص ــه والتعلي في ــة والرت ــاالت الثقاف ي مج

ــرات �ف والمؤتم
االجتماعــي لالأغــراض غــري التجاريــة وغــري التجاريــة، ترتيــب وإجــراء 
ــر  ــو أو الكمبيوت ي الفيدي ــىب ــة لالع فيهي ــات الرت ــابقات والفعالي المس
ونيــة أو التفاعليــة؛ خدمــات  لكرت أو ألعــاب الوســائط المتعــددة االإ
فيــه، وباالأخــص تنظيــم وإجــراء مســابقات لتشــجيع اســتخدام  الرت
، والواقــع المعــزز،  ي

ا�ف ، والواقــع االفــرت فيــه التفاعــىي وتطويــر الرت
ــه الخاصــة  في ــات وأجهــزة الرت ــات االســتهالكية، وبرمجي وني لكرت واالإ
ــىي  ــه التفاع في ــال الرت ي مج

ــارض �ف ــم المع ــو؛ تنظي ــاب الفيدي بألع
ونيــات االســتهالكية وصناعــات ألعــاب  لكرت ي واالإ

ا�ف والواقــع االفــرت
تقديــم  التعليميــة؛  أو  الثقافيــة  لالأغــراض  فيهيــة  الرت الفيديــو 
وإجــراء مســابقات مصممــة لتقديــر ومكافــأة وتشــجيع االأفــراد 
ــذات  ــق ال ــذات وتحقي ف ال ــ�ي ي تحس

ــاركون �ف ــن يش ــات الذي والجماع
ي والتطــوع والخدمــة العامــة والمجتمعية  ي والخــري والعمــل الخــري
ــم  بداعــي؛ تنظي ــج العمــل االإ نســانية، ومشــاركة منت واالأنشــطة االإ
ــات  مجي ــر الرب ــال تطوي ي مج

ــات �ف ــرات والفعالي ــارض والمؤتم المع
لالأغــراض التعليميــة، عــرض وإجــراء مســابقات لالأغــراض التعليميــة 
ــص  ــة، وباالأخ بوي ــات الرت ــات؛ الخدم مجي ــوري الرب ــة لمط فيهي والرت
ي مجــاالت الــذكاء االصطناعي 

تنظيــم وعقــد المؤتمــرات والنــدوات �ف
وباالأخــص  التعليميــة،  الخدمــات   ،(IOT( االأشــياء  نــت  وإنرت
والتدريــب  والنــدوات  والــدورات  المؤتمــرات  وإقامــة  تنظيــم 
ــل  ــويق والتواص ــالن والتس ع ــاالت االإ ي مج

ــت �ف ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ع
نــت ووســائل التواصــل االجتماعــي وتوزيــع مــواد  نرت االجتماعــي واالإ
ــة  الــدورات المتعلقــة بهــا؛ تنظيــم المعــارض والمعــارض التجاري
ــب  ــة؛ التدري ــراض تجاري ــا الأغ ــا وإدارته ــج له وي ــات والرت والفعالي
ي 

عــالن وتقنيــات االتصــال، التدريــب �ف ي مجــال التصميــم واالإ
�ف

عــالن  باالإ المتعلــق  اتيجي  االســرت عالمــي  االإ التخطيــط  مجــال 
فيــه، توفــري  ي مجــال الرت

والتســويق واالأعمــال؛ تقديــم المعلومــات �ف
ونيــة  لكرت ي ذلــك النصــوص والوثائــق االإ

فيهيــة بمــا �ف المعلومــات الرت
وقواعــد البيانــات والرســومات والصــور الفوتوغرافيــة والمعلومــات 
ــاالت  ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــة ع ــمعية والبري الس
ي 

فيهيــة �ف االأخــرى؛ توفــري المعلومــات لالأغــراض التعليميــة والرت
ومجموعــات  والجماعيــة،  الثانويــة  والحيــاة  فيــه،  الرت مجــاالت 
التصويــر  أكشــاك  تأجــري  والمجتمعيــة؛  االجتماعيــة  المصالــح 
ي والفيديــو اللتقــاط الصــور ومقاطــع الفيديــو وتحميلها 

الفوتوغــرا�ف
االأنشــطة  التدريــب؛  توفــري  التعليــم؛  ومشــاركتها؛  وتحريرهــا 
توفــري  وباالأخــص  فيهيــة،  الرت الخدمــات  والثقافيــة؛  الرياضيــة 
ــرون؛  ــا االآخ ــا يلعبه ــرض ألعابً ــت تع ن نرت ــرب االإ ــو ع ــع فيدي مقاط
ف  ــتهلك�ي ــب للمس ــع وي ــري موق ــة توف ــن طبيع ــاب م ــات االألع خدم
ي مجــال 

؛ تنظيــم وعقــد المؤتمــرات التعليميــة �ف لبــث اللعــب للغــري
الدراســية  والفصــول  التعليميــة  النــدوات  مجيــات،  الرب تطويــر 
ي مجــال تطويــر 

ف والمؤتمــرات والتدريــب �ف وسلســلة المتحدثــ�ي
ــة،  فيهي ــات مفتوحــة المصــدر؛ الخدمــات الرت مجي ــات والرب مجي الرب
الوثائقيــة،  واالأفــالم  والدرامــا،  المســتمرة،  الكوميديــا  وهــي 
والغمــوض،  المتحركــة،  والرســوم  الوثائقيــة،  والمسلســالت 
نــت والمسلســالت التلفزيونيــة المقدمــة  نرت والواقــع عــى شــبكة االإ
ــت، وباالأخــص  ن نرت ــت؛ المجــالت عــى شــبكة االإ ن نرت عــرب شــبكة االإ
ــة ــالم الوثائقي ــا واالأف ــا والدرام ــرض الكوميدي ي تع

ــىت ــات ال المدون
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pictures and videos; Education; Providing of training; 
Sporting and cultural activities; Entertainment 
services, namely, providing online videos featuring 
games being played by others; Gaming services in 
the nature of providing a web site for consumers 
to broadcast game play to others; Arranging and 
conducting educational conferences in the field of 
software development; Educational seminars, classes, 
speaker series, conferences and training in the field 
of open source software and software development; 
Entertainment services, namely, ongoing comedy, 
drama, documentary, docu-series, animated, mystery, 
and reality web and television series provided over 
the Internet; Online journals, namely, blogs featuring 
comedy, drama, documentary, docu-series, animated, 
mystery, and reality and entertainment content; 
Providing online non-downloadable video clips, videos, 
vlogs, images, illustrations, articles, and abstracts of 
articles in the field of comedy, drama, documentary, 
docu-series, animated, mystery, and reality 
entertainment; Providing online non-downloadable 
videos in the field of comedy, drama, documentary, 
docu-series, animated, mystery, and reality 
entertainment; Educational services, namely, providing 
online publications in the field of social media content; 
Provision of information relating to social media 
content; Online electronic publishing concerning social 
media content; Publication of educational materials, 
namely, publishing of articles, manuals, journals and 
blogs in the fields of software development, artificial 
intelligence, machine learning, and building user 
interfaces; Arranging and conducting of training 
workshops; Recreation information; Augmented reality 
video production; Conduct and providing access to on-
line live workouts, fitness instructions and sessions; 
Conducting fitness classes; Education services; 
Educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, and workshops in the fields of health and 
wellness; Educational services, namely, organizing 
and conducting conferences and seminars in the 
fields of virtual reality, augmented reality, artificial 
intelligence and the internet of things; Electronic 
publishing services; Entertainment and educational 
services, namely, providing non-downloadable movies, 
television shows, webcasts, audiovisual, and multimedia 
works via the internet, as well as information, reviews, 
and recommendations regarding movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia works; 
Entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions for encouraging use and 
development of interactive entertainment, virtual 
reality, augmented reality, mixed reality, consumer 
electronics, and video game entertainment software

ــة والرســوم المتحركــة والغمــوض والواقــع  والمسلســالت الوثائقي
فيهــي؛ توفــري مقاطــع فيديــو ومقاطــع فيديــو  والمحتــوى الرت
ومدونــات فيديــو وصــور ورســوم توضيحيــة ومقــاالت وملخصــات 
ي مجــال 

نــت �ف نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف للمقــاالت غــري قابلــة للترف
ــة  ــالت الوثائقي ــة والمسلس ــالم الوثائقي ــا واالأف ــا والدرام الكوميدي
توفــري  الواقعــي؛  فيــه  والرت والغمــوض  المتحركــة  والرســوم 
ي مجــال 

نــت �ف نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف ــة للترف ــو غــري قابل مقاطــع فيدي
ــة  ــالت الوثائقي ــة والمسلس ــالم الوثائقي ــا واالأف ــا والدرام الكوميدي
فيــه الواقعــي؛ الخدمــات  والرســوم المتحركــة والغمــوض والرت
ي 

ــت �ف ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــورات ع ــري المنش ــص توف ــة، وباالأخ التعليمي
ــات  ــري المعلوم ــي؛ توف ــل االجتماع ــائل التواص ــوى وس ــال محت مج
ي 

و�ف لكــرت المتعلقــة بمحتــوى وســائل التواصــل االجتماعــي؛ النرش االإ
نــت فيمــا يتعلــق بمحتــوى وســائل التواصــل  نرت عــرب شــبكة االإ
االجتماعــي؛ نــرش المــواد التعليميــة مثــل نــرش المقــاالت واالأدلــة 
مجيــات والــذكاء  ي مجــاالت تطويــر الرب

والمجــالت والمدونــات �ف
ــم  ــتخدم؛ تنظي ــات المس ــاء واجه ــم االآىلي وبن ــي والتعل االصطناع
ــو  ــاج فيدي ــة إنت ــات ترفيهي ــة؛ معلوم ــل التدريبي ــد ورش العم وعق
نــت  نرت ة عــرب شــبكة االإ ــا�ش ــات المب الواقــع المعــزز؛ إجــراء التدريب
وإتاحــة الوصــول إليهــا وتعليمــات وجلســات اللياقــة البدنيــة؛ 
بويــة  إجــراء فصــول لياقــة بدنيــة؛ خدمــات التعليــم؛ الخدمــات الرت
ي مجــاالت 

وباالأخــص إقامــة النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل �ف
الصحــة والعافيــة؛ الخدمــات التعليميــة وباالأخــص تنظيــم وعقــد 
ي والواقــع 

ا�ف ي مجــاالت الواقــع االفــرت
المؤتمــرات والنــدوات �ف

نــت االأشــياء )IOT)؛ خدمــات  المعــزز والــذكاء االصطناعــي وإنرت
ــص  ــة، وباالأخ ــة والتعليمي فيهي ــات الرت ، الخدم ي

و�ف ــرت لك ــرش االإ الن
نــت  نرت ــة والبــث عــرب شــبكة االإ امــج التلفزيوني توفــري االأفــالم والرب
واالأعمــال الســمعية والبريــة والوســائط المتعــددة غــري القابلــة 
نــت، فضــالً عــن المعلومــات والمراجعــات  نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف للترف
التلفزيونيــة والبــث  امــج  باالأفــالم والرب المتعلقــة  والتوصيــات 
نــت واالأعمــال الســمعية والبريــة والوســائط  نرت عــرب شــبكة االإ
وإجــراء  تنظيــم  وباالأخــص  فيــه،  الرت خدمــات  المتعــددة؛ 
 ، التفاعــىي فيــه  الرت وتطويــر  اســتخدام  لتشــجيع  مســابقات 
المختلــط،  والواقــع  المعــزز،  والواقــع   ، ي

ا�ف االفــرت والواقــع 
فيــه الخاصــة  ونيــات االســتهالكية، وبرامــج وأجهــزة الرت لكرت واالإ
ــز  ــة، وباالأخــص برامــج جوائ فيهي ــو؛ الخدمــات الرت بألعــاب الفيدي
ــج  نام ي الرب

ف �ف ــارك�ي ــأة المش ــة لمكاف ــز المصمم ــابقات والحواف المس
ي االأنشــطة الرياضيــة، 

الذيــن يمارســون الرياضــة، ويشــاركون �ف
ي 

ــازات �ف ــون إنج ــة، ويحقق ــززة للصح ــطة المع ي االأنش
ــاركون �ف ويش

التماريــن واالأنشــطة الرياضيــة، ويصلــون إىل االأهــداف الشــخصية 
ــة؛  ــة البدني ــة واللياق ــطة الرياضي ــات واالأنش ــق بالتمرين ــا يتعل فيم
المســابقات  جوائــز  برامــج  وباالأخــص  فيهيــة،  الرت الخدمــات 
الذيــن  نامــج  الرب ي 

�ف ف  المشــارك�ي لمكافــأة  المصممــة  والحوافــز 
كل الصحــي، ويشــاركون  يمارســون الرياضــة، ويختــارون خيــارات االأ
فيهيــة، وباالأخــص  ي أنشــطة أخــرى لتعزيــز الصحــة؛ الخدمــات الرت

�ف
ف  المشــارك�ي لمكافــأة  المصممــة  يــة  ف التحفري المكافــآت  برامــج 
فيهيــة،  الرت الخدمــات  الرياضــة؛  يمارســون  الذيــن  نامــج  الرب ي 

�ف
ونيــة  لكرت االإ البيانــات  قواعــد  إىل  الوصــول  توفــري  وباالأخــص 
يحــدده الــذي  للمحتــوى  نــت  نرت االإ شــبكة  وعــرب  التفاعليــة 



175

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

and hardware; Entertainment services, namely, contest 
and incentive award programs designed to reward 
program participants who exercise, participate in 
sports activities, engage in health-promoting activities, 
make achievements in exercise and sports activities, 
and reach personal goals regarding exercise, sports 
activities, and fitness; Entertainment services, namely, 
contest and incentive award programs designed to 
reward program participants who exercise, make 
healthy eating choices, and engage in other health-
promoting activities; Entertainment services, namely, 
incentive award programs designed to reward program 
participants who exercise; Entertainment services, 
namely, providing access to interactive electronic and 
online databases of user-defined content, third-party 
content, photos, video, audio, visual, and audio-visual 
material in the field of general interest; Entertainment 
services, namely, providing an online forum for the 
dissemination of content, data, and information for 
entertainment and social and business networking 
purposes; Entertainment services, namely, providing 
online facilities for streaming entertainment content 
and live streaming video of entertainment events; 
Entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content 
and live streaming video of entertainment events; 
Entertainment services, namely, providing online 
mixed reality environments; Mixed reality video 
production; Multimedia production services; Online 
journals, namely blogs featuring commentary, advice 
and information in the fields of health, wellness, sleep, 
fitness and nutrition; Online journals, namely, blogs; 
Online journals, namely, weblogs (blogs) featuring 
user-defined content; Organizing contest and incentive 
award programs for software developers; Organizing 
exhibitions and events for cultural, educational, or 
entertainment purposes; Organizing exhibitions and 
events in the field of interactive entertainment, virtual 
reality, mixed reality, and augmented reality, consumer 
electronics and video game entertainment industries 
for cultural or educational purposes; Organizing 
exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; Organizing 
exhibitions in the field of interactive entertainment, 
virtual reality, augmented reality, mixed reality, 
consumer electronics and video game entertainment 
industries for cultural or educational purposes; 
Organizing live exhibitions and conferences in the fields 
of culture, entertainment and social networking for 
non-business and non-commercial purposes; Personal 
coaching services in the field of sports, exercise, 
health, and fitness; Photosharing and video sharing 
services; Pre-recorded athletic and fitness sessions;

، والصــور، والفيديــو، والمســموعة،  المســتخدم، ومحتــوى الغــري
االهتمــام  مجــال  ي 

�ف والبريــة  الســمعية  والمــواد  والمرئيــة، 
فيهيــة، وباالأخــص توفــري منتــدى عــرب شــبكة  العــام؛ الخدمــات الرت
فيــه  نــت لنــرش المحتــوى والبيانــات والمعلومــات الأغــراض الرت نرت االإ
ــص  ــه، وباالأخ في ــات الرت ــة؛ خدم ــة والتجاري ــبكات االجتماعي والش
ــي  فيه ــوى الرت ــث المحت ــت لب ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــهيالت ع ــري تس توف
ــه،  في ــات الرت ــة؛ خدم فيهي ــداث الرت ــا�ش لالأح ــو المب ــث الفيدي وب
ــوى  ــث المحت ــت لب ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــهيالت ع ــري تس ــص توف وباالأخ
ــات  ــة؛ الخدم فيهي ــا�ش لالأحــداث الرت ــو المب ــث الفيدي فيهــي وب الرت
ــط عــرب شــبكة  ــع المختل ــات الواق ــري بيئ ــة، وباالأخــص توف فيهي الرت
ــاج الوســائط  ــط؛ خدمــات إنت ــو واقــع مختل ــاج فيدي ــت؛ إنت ن نرت االإ
ي 

ونيــة، وباالأخــص المدونــات الــىت لكرت المتعــددة؛ المجــالت االإ
ــة  ــاالت الصح ي مج

ــات �ف ــح والمعلوم ــات والنصائ ــرض التعليق تع
والعافيــة والنــوم واللياقــة البدنيــة والتغذيــة؛ المجــالت عــى 
نــت، وباالأخــص المدونــات؛ المجــالت عــى شــبكة  نرت شــبكة االإ
ــرض  ي تع

ــىت ــات) ال ــب )المدون ــات الوي ــص مدون ــت، وباالأخ ن نرت االإ
محتــوى يحــدده المســتخدم؛ تنظيــم المســابقات وبرامــج الجوائــز 
ــات  ــارض والفعالي ــم المع ــات؛ تنظي مجي ــوري الرب ــة لمط ي ف التحفري
ــارض  ــم المع ــة؛ تنظي فيهي ــة أو الرت ــة أو التعليمي ــراض الثقافي لالأغ
ي والواقع 

ا�ف فيــه التفاعــىي والواقــع االفــرت ي مجــال الرت
والفعاليــات �ف

ونيــات االســتهالكية وصناعــات  لكرت المختلــط والواقــع المعــزز واالإ
فيهيــة لالأغــراض الثقافيــة أو التعليميــة؛ تنظيم  ألعــاب الفيديــو الرت
مجيــات لالأغــراض  ي مجــال تطويــر الرب

المعــارض والفعاليــات �ف
فيــه التفاعــىي والواقــع  ي مجــال الرت

التعليميــة، تنظيــم المعــارض �ف
ونيــات  لكرت ي والواقــع المعــزز والواقــع المختلــط واالإ

ا�ف االفــرت
لالأغــراض  فيهيــة  الرت الفيديــو  ألعــاب  وصناعــات  االســتهالكية 
ي 

ــة �ف ــرات الحي ــارض والمؤتم ــم المع ــة؛ تنظي ــة أو التعليمي الثقافي
ــري  ــراض غ ــي لالأغ ــل االجتماع ــه والتواص في ــة والرت ــاالت الثقاف مج
ــال  ي مج

ــخىي �ف ــب الش ــات التدري ــة، خدم ــري التجاري ــة وغ التجاري
الرياضــة والتماريــن الرياضيــة والصحــة واللياقــة البدنيــة؛ خدمــات 
بدنيــة  ولياقــة  رياضيــة  جلســات  والفيديــو؛  الصــور  مشــاركة 
ــة  ــة البدني ــة اللياق ــة ودرج ــم اللياق ــري تقيي ــبًقا؛ توف ــجلة مس مس
وبرنامــج تمريــن شــخىي بنــاًء عــى هــذا التقييــم والنتيجــة؛ توفــري 
نــت يضــم تدريبــات وإرشــادات وجلســات  نرت موقــع عــى شــبكة االإ
ــات  ــى تعليم ــوي ع ي يحت

و�ف ــرت ــع إلك ــري موق ــة؛ توف ــة البدني اللياق
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع ــري موق ــة؛ توف ــة البدني ــات اللياق وجلس
يحتــوي عــى معلومــات تتعلــق بتدريــب اللياقــة، وتنميــة المهــارات 
ــات  ــم معلوم ــت يض ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع ــري موق ــة؛ توف الرياضي
البدنيــة،  اللياقــة  وتدريــب  البدنيــة،  اللياقــة  بتدريــب  تتعلــق 
وأهــداف اللياقــة، وتنميــة المهــارات الرياضيــة؛ توفــري موقــع عــى 
نــت يحتــوي عــى معلومــات تتعلــق بالرياضــة وتنميــة  نرت شــبكة االإ
المهــارات الرياضيــة وتدريــب اللياقــة البدنيــة؛ توفــري موقــع عــى 
ــجلة  ــة مس ــة بدني ــة ولياق ــات رياضي ــم جلس ــت يض ن نرت ــبكة االإ ش
ــة  ــة والرياضي ــة البدني مســبًقا؛ إتاحــة الوصــول إىل جلســات اللياق
ونيــة وعرب  المســجلة مســبًقا؛ توفــري قواعــد بيانــات حاســوبية وإلكرت
ــة  فيهي ــات الرت ــري المعلوم ــه، توف في ــال الرت ي مج

ــت �ف ن نرت ــبكة االإ ش
ــك  ي ذل

ــا �ف ــة للبحــث، بم مــن الفهــارس وقواعــد البيانــات القابل
ونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات لكرت النصــوص والوثائــق االإ



176

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Providing a fitness assessment and a fitness score, 
and a personalized workout program based on that 
assessment and score; Providing a website featuring 
fitness coaching, instructions, and sessions; Providing 
a website featuring fitness instructions and sessions; 
Providing a website featuring information regarding 
fitness training, and athletic skill development; 
Providing a website featuring information regarding 
fitness training, fitness coaching, fitness goals, and 
athletic skill development; Providing a website 
featuring information regarding sports, athletic skill 
development, and fitness training; Providing a website 
featuring pre-recorded athletic and fitness sessions; 
Providing access to pre-recorded athletic and fitness 
sessions; Providing computer, electronic and online 
databases in the field of entertainment; Providing 
entertainment information from searchable indexes 
and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, photographic images 
and audio visual information, via the internet and 
communication networks; Providing group coaching 
in the field of sports, exercise, health, and fitness; 
Providing information regarding sports, athletic 
skill development, and fitness training via an online 
website, other computer and electronic communication 
networks, and via computer software for gaming 
consoles, personal computers, personal digital devices, 
and smart phones; Providing online resources for 
software developers; Providing pre-recorded athletic 
challenges, training, fitness sessions and challenges, 
and workouts via an online website, other computer and 
electronic communication networks, and via computer 
software for gaming consoles, personal computers, 
personal digital devices, and smart phones; Publishing 
services, namely, publishing of electronic publications 
for others; Virtual reality video production. 

والصــور الفوتوغرافيــة والمعلومــات الســمعية والبريــة، عــرب 
ي مجــال 

نــت وشــبكات االتصــال؛ توفــري تدريــب جماعــي �ف نرت االإ
ــة، توفــري  ــة البدني ــة والصحــة واللياق ــن الرياضي الرياضــة والتماري
ــة،  ــارات الرياضي ــة المه ــة، وتنمي ــة بالرياض ــات المتعلق المعلوم
شــبكة  عــى  ي 

و�ف إلكــرت موقــع  عــرب  البدنيــة  اللياقــة  وتدريــب 
ــرب  ــرى، وع ــة أخ وني ــة وإلكرت وني ــال إلكرت ــبكات اتص ــت، وش ن نرت االإ
ي االألعــاب، وأجهــزة الكمبيوتر 

برامــج الكمبيوتــر لوحــدات التحكــم �ف
ــة؛  ــف الذكي ــخصية، والهوات ــة الش ــزة الرقمي ــخصية، واالأجه الش
ــات  ــري التحدي ــج؛ توف ام ــوري الرب ــت لمط ن نرت ــرب االإ ــوارد ع ــري م توف
اللياقــة  وجلســات  والتدريــب،  مســبًقا،  المســجلة  الرياضيــة 
ي عــى شــبكة 

و�ف البدنيــة والتحديــات، والتدريبــات عــرب موقــع إلكــرت
ونيــة،  ــر أخــرى وشــبكات اتصــاالت إلكرت نــت، وأجهــزة كمبيوت نرت االإ
ــزة  ــاب، وأجه ي االألع

ــم �ف ــدات التحك ــر لوح ــج الكمبيوت ــرب برام وع
ــف  ــخصية، والهوات ــة الش ــزة الرقمي ــخصية، واالأجه ــر الش الكمبيوت
ونيــة  لكرت ، وباالأخــص نــرش المطبوعــات االإ الذكيــة؛ خدمــات النــرش

 . ي
ا�ف ــرت ــع االف ــو الواق ــاج فيدي ؛ إنت ــري للغ
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Applicant Address1601:  Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Telecommunications; Telecommunications services, 
namely, electronic transmission of electronic media, 
data, messages, graphics, images, photos, videos, audio 
visual content and files; Telecommunication services, 
namely, data transmission and reception services via 
telecommunication networks; Telecommunications 
and peer-to-peer network computer services, 
namely, electronic transmission of images, audio-
visual and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Photo, video, and 
data sharing services, namely, electronic transmission 
of digital photo files, videos, and audio visual content 
among internet users; Telecommunication services, 
namely, electronic exchange of voice, data, audio, 
video, text and graphics accessible via the internet 
and other communications networks; Providing 
access to computer, electronic and online databases; 
Providing access to computer databases in the fields of 
social networking and social introduction and dating; 
Providing online forums for communication on topics 
of general interest; Providing online chat rooms, instant 
messaging services, and electronic bulletin boards; 
Chatroom services for social networking; Providing 
online communications links which transfer mobile 
device and internet users to other webpages; Facilitating 
access to third party websites or to other electronic 
third party content via a universal login; Audio, text 
and video broadcasting services over the internet or 
other communications network; Voice over internet 
protocol (VOIP) service; Telephony communication 
services; Mobile phone communication services; 
Video conferencing services; Providing facilities and 
equipment for video conferencing; Audio and visual 
teleconferencing services; Streaming and live streaming 
of video, audiovisual, and interactive audiovisual 
content via the internet; Providing an online community 
forum for users to share and stream information, 
audio, video, real-time news, entertainment content, 
or information, to form virtual communities, and to 
engage in social networking; Telecommunications 
services, namely, electronic transmission of virtual 
reality content and data; Computer services, namely,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والالســلكية،  الســلكية  االتصــاالت  خدمــات  االتصــاالت؛ 
والبيانــات  ونيــة  لكرت االإ للوســائط  ي 

و�ف لكــرت االإ النقــل  وباالأخــص 
ومقاطــع  فوتوغرافيــة  والصــور وصــور  والرســومات  والرســائل 
الفيديــو والمحتــوى والملفــات الســمعية والبريــة؛ خدمــات 
ــرب  ــتقبالها ع ــات واس ــل البيان ــات نق ــص خدم ــاالت، وباالأخ االتص
ــات  ــلكية وخدم ــلكية والالس ــاالت الس ــاالت؛ االتص ــبكات االتص ش
ي للصــور، 

و�ف لكــرت كمبيوتــر شــبكة النــد للنــد، وباالأخــص، النقــل االإ
ومقاطــع  والصــور،  والفيديــو،  البــري  الســمعي  والمحتــوى 
عالنــات،  واالإ والرســائل،  والنصــوص،  والبيانــات،  الفيديــو، 
عالميــة؛ خدمــات مشــاركة الصــور  واالتصــاالت والمعلومــات االإ
لملفــات  ي 

و�ف لكــرت االإ النقــل  وباالأخــص  والبيانــات،  والفيديــو 
ي 

ــر�أ ي والم
ــو�ت ــوى الص ــو والمحت ــع الفيدي ــة ومقاط ــور الرقمي الص

وباالأخــص  االتصــاالت،  خدمــات  نــت؛  نرت االإ مســتخدمي  ف  بــ�ي
والفيديــو  والصــوت  والبيانــات  للصــوت  ي 

و�ف لكــرت االإ التبــادل 
ــرب  ــا ع ــول إليه ــن الوص ي يمك

ــىت ــة ال ــوم البياني ــوص والرس والنص
نــت وشــبكات االتصــاالت االأخــرى؛ إتاحــة الوصــول إىل قواعــد  نرت االإ
ــة  ــت؛ إتاح ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة وع وني لكرت ــوبية واالإ ــات الحاس البيان
ي مجــاالت التواصــل 

الوصــول إىل قواعــد البيانــات الحاســوبية �ف
االجتماعــي والتعريــف والتعــارف االجتماعــي؛ توفــري منتديــات 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات  حــول  للتواصــل  نــت  نرت االإ عــرب 
ــائل  ــات الرس ــت وخدم ن نرت ــرب االإ ــة ع ــرف الدردش ــري غ ــام؛ توف الع
ونيــة؛ خدمــات غــرف الدردشــة  لكرت عالنــات االإ الفوريــة ولوحــات االإ
نــت تنقــل  نرت للشــبكات االجتماعيــة؛ توفــري روابــط اتصــاالت عــرب االإ
نــت إىل صفحــات الويــب  نرت مســتخدمي االأجهــزة المحمولــة واالإ
ي 

و�ف أخــرى؛ تســهيل الوصــول إىل مواقــع الغــري أو إىل محتــوى إلكــرت
ي 

آخــر للغــري عــرب تســجيل دخــول عالمــي؛ خدمــات البــث الصــو�ت
ــرى؛  ــاالت أخ ــبكة اتص ــت أو ش ن نرت ــرب االإ ــو ع ــوص والفيدي والنص
ــات  ــت )VOIP)؛ خدم ن نرت ــول االإ ــرب بروتوك ــوت ع ــل الص ــة نق خدم
المحمــول؛  الهاتــف  اتصــاالت  خدمــات  الهاتفيــة،  االتصــاالت 
ــد  ــدات لعق ــق والمع ــري المراف ــو؛ توف ــرات الفيدي ــات مؤتم خدم
الصوتيــة  بعــد  عــن  المؤتمــرات  الفيديــو؛ خدمــات  مؤتمــرات 
والمرئيــة؛ البــث والبــث المبــا�ش لمحتــوى الفيديــو والمحتــوى 
شــبكة  عــرب  البــري  الســمعي  والتفاعــل  البــري  الســمعي 
ف  ــتخدم�ي ــت للمس ن نرت ــرب االإ ــي ع ــدى مجتمع ــري منت ــت؛ توف ن نرت االإ
ــار  ــو أو االأخب ــوت أو الفيدي ــات أو الص ــق المعلوم ــاركة وتدف لمش
فيهــي أو المعلومــات، لتشــكيل  ي الوقــت الفعــىي أو المحتــوى الرت

�ف
االجتماعيــة؛  الشــبكات  ي 

�ف والمشــاركة  اضيــة،  افرت مجتمعــات 
رســال  االإ باالأخــص  الســلكية والالســلكية،  خدمــات االتصــاالت 

؛ خدمــات  ي
ا�ف ي لمحتــوى وبيانــات الواقــع االفــرت

و�ف لكــرت االإ
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providing technical support services regarding the 
usage of communications equipment; Web messaging 
services; Instant messaging services; Encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered data; 
Provision of access to telecommunication networks 
and the internet; Providing internet connectivity; 
Providing information about telecommunication; 
Consulting in the field of telecommunication services, 
namely, transmission of voice, data, and documents 
via telecommunications networks; Internet service 
provider services; Internet broadcasting services; 
Telecommunications services, namely, providing 
internet access via broadband networks; Streaming and 
live streaming of audio, visual and audiovisual gaming 
content via a global computer network; Entertainment 
services, namely, providing access to interactive 
electronic and online databases of user-defined content, 
third-party content, photos, video, audio, visual, and 
audio-visual material in the field of general interest; 
Photosharing and video sharing services; Audio, text 
and video broadcasting services over the internet and 
other communications networks; Electronic exchange 
of voice, data, audio, video, text and graphics via the 
internet and telecommunications networks; Peer-to-
peer photo and data sharing services, namely, electronic 
transmission of digital photo files, graphics and audio 
content among internet users; Photo sharing and video 
sharing services, namely, electronic transmission of 
digital photo files, videos and audio visual content 
among internet users; Providing a forum, chat rooms, 
and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages and sharing information 
regarding health and fitness, sport activities, and social 
networking via an online website and other computer 
and electronic communication networks; Providing a 
website featuring information regarding sports, fitness 
training, and athletic skill development; Providing an on-
line forum for registered users for sharing information 
regarding personal activities, fitness, and social 
networking; Providing an online forum for registered 
users for sharing information regarding fitness, sport 
activities, fitness goals, fitness training and coaching, 
and social networking via an online website and other 
computer and electronic communication networks; 
Providing an on-line forum, chat rooms, and electronic 
bulletin boards for registered users for transmission of 
messages and sharing information regarding nutrition, 
personal activities, health and fitness, classifieds, and 
social networking; Providing electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the field 
of general interest; Providing online communications 
links which transfer mobile device and internet users to 
other local and global online locations; Providing online

ي فيمــا يتعلــق 
الحاســوب، وباالأخــص تقديــم خدمــات الدعــم الفــىف

باســتخدام معــدات االتصــاالت؛ خدمــات رســائل الويــب؛ خدمــات 
ــات  ــليم البيان ــفر وتس ي المش

و�ف ــرت لك ــل االإ ــة، النق ــائل الفوري الرس
نــت؛  نرت دة؛ توفــري الوصــول إىل شــبكات االتصــاالت واالإ المســرت
نــت؛ توفــري معلومــات عــن االتصــاالت  نرت توفــري االتصــال باالإ
ي مجــال خدمــات االتصــاالت، 

الســلكية والالســلكية؛ االستشــارات �ف
شــبكات  عــرب  والوثائــق  والبيانــات  الصــوت  نقــل  باالأخــص 
نــت؛ خدمــات البــث عــرب  نرت االتصــاالت، خدمــات مــزود خدمــة االإ
نــت؛ خدمــات االتصــاالت، وباالأخــص توفــري الوصــول  نرت شــبكة االإ
نــت عــرب شــبكات النطــاق العريــض؛ البــث والبــث المبــا�ش  نرت إىل االإ
ــرب  ــة ع ــمعية البري ــة والس ــمعية والمرئي ــاب الس ــوى االألع لمحت
ــري  ــص توف ــة ، وباالأخ فيهي ــات الرت ــة؛ الخدم ــر عالمي ــبكة كمبيوت ش
ــبكة  ــرب ش ــة وع ــة التفاعلي وني لكرت ــات االإ ــد البيان ــول إىل قواع الوص
 ، نــت للمحتــوى الــذي يحــدده المســتخدم، ومحتــوى الغــري نرت االإ
ــمعية  ــواد الس ــة، والم ــموعة، والمرئي ــو، والمس ــور، والفيدي والص
ــور  ــاركة الص ــات مش ــام؛ خدم ــام الع ــال االهتم ي مج

ــة �ف والبري
ي وبــث النصــوص والفيديــو عــرب 

والفيديــو؛ خدمــات البــث الصــو�ت
ي 

و�ف لكــرت نــت وشــبكات االتصــاالت االأخــرى؛ التبــادل االإ نرت شــبكات االإ
للصــوت والبيانــات والصــوت والفيديــو والنصوص والرســومات عرب 
نــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات مشــاركة الصــور  نرت شــبكات االإ
ــات  ي لملف

و�ف ــرت لك ــل االإ ــص النق ــد، باالأخ ــد للن ــن الن ــات م والبيان
ف مســتخدمي  ي بــ�ي

الصــور الرقميــة والرســومات والمحتــوى الصــو�ت
وباالأخــص   ، والفيديــو  الصــور  مشــاركة  خدمــات  نــت؛  نرت االإ
ي لملفــات الصــور الرقميــة ومقاطــع الفيديــو 

و�ف لكــرت النقــل االإ
ــري  ــت؛ توف ن نرت ــتخدمي االإ ف مس ــ�ي ــري ب ــمعي الب ــوى الس والمحت
ف  ونيــة للمســتخدم�ي ات إلكرت منتــدى وغــرف محادثــة ولوحــات نــرش
ف لنقــل الرســائل وتبــادل المعلومــات المتعلقــة بالصحــة  المســجل�ي
واللياقــة البدنيــة واالأنشــطة الرياضيــة والشــبكات االجتماعيــة عــرب 
ــك مــن شــبكات االتصــال  ــت وغــري ذل ن نرت ي عــى االإ

و�ف ــع إلكــرت موق
نــت  نرت ونيــة؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ لكرت الحاســوبية واالإ
يحتــوي عــى معلومــات تتعلــق بالرياضــة، والتدريــب عــى اللياقــة 
عــى  منتــدى  توفــري  الرياضيــة؛  المهــارات  وتنميــة  البدنيــة، 
ــادل المعلومــات المتعلقــة  ف لتب ف المســجل�ي ــت للمســتخدم�ي ن نرت االإ
ــة؛  ــبكات االجتماعي ــة والش ــة البدني ــخصية واللياق ــطة الش باالأنش
ف  ف المســجل�ي نــت للمســتخدم�ي نرت توفــري منتــدى عــرب شــبكة االإ
واالأنشــطة  البدنيــة  باللياقــة  المتعلقــة  المعلومــات  لمشــاركة 
الرياضيــة وأهــداف اللياقــة البدنيــة والتدريــب عــى اللياقــة البدنية 
ي عــى شــبكات 

و�ف والتدريــب والشــبكات االجتماعيــة عــرب موقــع إلكــرت
ونيــة وحاســوب أخــرى؛ توفــري  نــت وشــبكات اتصــال إلكرت نرت االإ
ونيــة  نــت وغــرف دردشــة ولوحــات إعالنــات إلكرت نرت منتــدى عــرب االإ
المعلومــات  الرســائل وتبــادل  لنقــل  ف  المســجل�ي ف  للمســتخدم�ي
بالتغذيــة واالأنشــطة الشــخصية والصحــة واللياقــة  المتعلقــة 
عالنــات المبوبــة والشــبكات االجتماعيــة؛ توفــري لوحــات  البدنيــة واالإ
ي مجــال 

ف �ف ف المســتخدم�ي ونيــة لنقــل الرســائل بــ�ي لكرت عالنــات االإ االإ
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــاالت ع ــط اتص ــري رواب ــة؛ توف ــة العام المصلح
نــت إىل مواقــع محليــة  نرت تنقــل مســتخدمي االأجهــزة المحمولــة واالإ
نــت، توفــري منتديــات عــى  نرت وعالميــة أخــرى عــى شــبكة االإ
نــت للتواصــل، وباالأخــص نقــل الموضوعــات ذات االهتمــام نرت االإ
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forums for communication, namely, transmission on 
topics of general interest; Providing technical support 
services regarding the usage of communications 
equipment; Streaming of audio and video material 
related to athletic activities on the internet and other 
computer and electronic communication networks; 
Telecommunication services; Telecommunications 
services, namely, electronic transmission of data, 
messages, graphics, photographs, images, audio, 
video, audio-visual content, and information; 
Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of virtual, mixed and augmented reality 
content and data; Teleconferencing; Voice over internet 
protocol (VOIP) services. 

ي فيمــا يتعلــق باســتخدام 
العــام؛ تقديــم خدمــات الدعــم الفــىف

ــة المتعلقــة  ــث المــواد الســمعية والبري معــدات االتصــاالت، ب
ــبكات  ــن ش ــا م ه ــت وغري ن نرت ــبكات االإ ــى ش ــة ع ــطة الرياضي باالأنش
ونيــة؛ خدمــات االتصــاالت؛ خدمــات  لكرت االتصــال الحاســوبية واالإ
ي 

و�ف لكــرت االتصــاالت الســلكية والالســلكية، وباالأخــص النقــل االإ
ــور  ــة والص ــور الفوتوغرافي ــومات والص ــائل والرس ــات والرس للبيان
ــات؛  ــري والمعلوم ــمعي الب ــوى الس ــو والمحت ــوت والفيدي والص
رســال  االإ باالأخــص  الســلكية والالســلكية،  خدمــات االتصــاالت 
والمختلــط  ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  وبيانــات  لمحتــوى  ي 
و�ف لكــرت االإ

والمعــزز؛ المؤتمــرات عــن بعــد؛ خدمــات نقــل الصــوت عــرب 
 .(VOIP( نــت نرت بروتوكــول االإ
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Goods/Services:
Financial transaction processing services, namely, 
providing secure electronic transactions and payment 
options; Electronic processing of bill payment data for 
users of the internet and communication networks; 
Payment transaction processing services; Electronic 
funds transfer services; Electronic credit card, debit 
card, and gift card transaction processing services; 
Providing electronic mobile payment services for 
others; Financial services; Payment processing 
services; Financial transaction services; Facilitating 
and arranging fundraising and the distribution of 
fundraising donations; Charitable services, namely,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفــري  وباالأخــص  الماليــة،  المعامــالت  معالجــة  خدمــات 
المعالجــة  االآمنــة؛  الدفــع  وخيــارات  ونيــة  لكرت االإ المعامــالت 
نــت  نرت االإ لمســتخدمي  الفواتــري  دفــع  لبيانــات  ونيــة  لكرت االإ
الدفــع؛  معامــالت  معالجــة  خدمــات  االتصــاالت؛  وشــبكات 
ــالت  ــة معام ــات معالج ــاً؛ خدم وني ــوال الكرت ــل االأم ــات تحوي خدم
ونيــاً؛  بطاقــات االئتمــان بطاقــات الخصــم وبطاقــات الهدايــا الكرت
النقــال  الهاتــف  ي بواســطة 

و�ف لكــرت االإ الدفــع  تقديــم خدمــات 
ــع؛  ــة الدف ــات معالج ــل؛ خدم ــة والتموي ــات المالي ؛ الخدم ــري للغ
عــات  خدمــات المعامــالت الماليــة؛ تســهيل وترتيــب جمــع الترب
يــة، وباالأخــص تنســيق  عــات الماليــة؛ الخدمــات الخري وتوزيــع الترب
كات إىل عــات النقديــة مــن االأفــراد والــرش اء وتوزيــع الترب عمليــات �ش
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coordination of the procurement and distribution of 
monetary donations from individuals and companies 
to third-parties; Providing bill payment services via 
electronic mobile applications; Financial services, 
namely, providing a virtual currency for use by 
members of an online community in connection with 
video games, live streaming content, and video on 
demand content via the internet and communications 
networks; Financial exchange; Electronic mobile 
payment services for others; Virtual currency exchange; 
Electronic transfer of virtual currencies; Financial 
affairs, namely, financial management, financial 
planning, financial forecasting, financial portfolio 
management and financial analysis and consultation; 
Financial information provided by electronic means; 
Brokerage services; Dealer services; Currency dealing 
services; Digital currency services; Cryptocurrency 
services; Virtual currency services; Digital currency 
wallet and storage services; E-wallet services; Electronic 
wallet services; Financial services relating to electronic 
wallet services; Bill payment services provided via an 
electronic wallet; Electronic banking services via a 
global computer network; Currency trading; Electronic 
payment services involving electronic processing and 
subsequent transmission of bill payment data; Digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token trading services; Digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token processing services for others; 
Facilitating transfers of electronic cash equivalents; 
News reporting services in the field of financial news; 
Financial services, namely, providing virtual currency 
services for use by members of an online community 
via a global computer network; Issuance of tokens 
of value; Management of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; Financial services, namely, providing a 
financial exchange for the trading of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; Cryptocurrency trading services; 
Cryptocurrency exchange services; Cryptocurrency 
payment processing; Electronic payment services; 
Processing electronic payments through electronic 
wallet services; Currency management services; 
Currency transfer services; Financial services, namely, 
providing electronic transfer of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; Financial consultation in the field

ــف  ــات الهات ــرب تطبيق ــري ع ــداد الفوات ــات س ــم خدم ، تقدي ــري الغ
ونيــة؛ الخدمــات الماليــة والتمويــل، وباالأخــص  لكرت المتنقــل االإ
ــة ليســتخدمها أعضــاء المجتمــع عــرب شــبكة  اضي ــة افرت توفــري عمل
ــا�ش  ــث المب ــوى الب ــو ومحت ــاب الفيدي ــق بألع ــا يتعل ــت فيم ن نرت االإ
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــب ع ــد الطل ــو عن ــوى الفيدي ومحت
ي 

و�ف لكــرت ؛ خدمــات الدفــع االإ االتصــاالت؛ التبــادل المــاىلي والتمويــىي
ــة؛  اضي ــالت االفرت ؛ رصف العم ــري ــول للغ ــف المحم ــطة الهات بواس
ــة،  ــؤون التمويلي ــة؛ الش اضي ــالت االفرت ي للعم

و�ف ــرت لك ــل االإ التحوي
دارة التمويليــة والتخطيــط التمويــىي والتنبــؤ التمويــىي  وباالأخــص االإ
وإدارة المحافــظ التمويليــة والتحليــل واالستشــارات التمويليــة؛ 
ــات  ــة؛ خدم وني لكرت ــائل االإ ــة بالوس ــة المقدم ــات التمويلي المعلوم
الوســاطة الماليــة؛ خدمــات الــوكالء؛ خدمــات التعامــل بالعمــالت؛ 
خدمــات العمــالت الرقميــة؛ خدمــات العمــالت المشــفرة؛ خدمــات 
وخدمــات  الرقميــة  العمــالت  محفظــة  اضيــة؛  االفرت العمــالت 
ونيــة  لكرت االإ المحفظــة  خدمــات  الرقميــة؛  العمــالت  تخزيــن 
ونيــة؛ خدمــات التمويــل  لكرت ))wallet-E؛ خدمــات المحفظــة االإ
ونيــة؛ خدمــات دفــع الفواتــري  لكرت المتعلقــة بخدمــات المحافــظ االإ
المرفيــة  الخدمــات  ونيــة؛  لكرت االإ المحفظــة  عــرب  المقدمــة 
العمــالت؛  تــداول  عالميــة؛  كمبيوتــر  شــبكة  عــرب  ونيــة  لكرت االإ
ونيــة  لكرت ي تشــمل المعالجــة االإ

ي الــىت
و�ف لكــرت خدمــات الدفــع االإ

؛ خدمــات تــداول  والتحويــل الالحــق لبيانــات ســداد الفواتــري
ــة، العمــالت المشــفرة،  اضي ــة، العمــالت االفرت العمــالت الرقمي
االأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، االأصــول 
المرقمنــة، الرمــوز الرقمــي، الرمــوز المشــفر ورمــوز الخدمــة؛ 
اضيــة،  االفرت العمــالت  الرقميــة،  العمــالت  معالجــة  خدمــات 
ــات  ــد البيان ــول قواع ــة وأص ــول الرقمي ــفرة، االأص ــالت المش العم
المتسلســلة، االأصــول المرقمنــة، الرمــوز الرقمــي، الرمــوز المشــفر 
؛ تســهيل عمليــات تحويــل المعــاِدالت/ ورمــوز الخدمــة للغــري
خبارية  ونيــة؛ خدمات تقديــم التقاريــر االإ لكرت المكافئــات النقديــة االإ
ي مجــال أخبــار التمويــل؛ الخدمــات التمويليــة، وباالأخــص تقديــم 

�ف
اضيــة الســتخدامها مــن قبــل أعضــاء  خدمــات العمــالت االفرت
نــت عــرب شــبكة كمبيوتــر عالميــة؛ إصــدار  نرت مجتمــع عــى شــبكة االإ
اضيــة،  رمــوز ذات قيمــة؛ إدارة العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات 
المتسلســلة، واالأصــول المرقمنــة، والرمــوز الرقميــة، والرمــوز 
المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ الخدمــات التمويليــة، وباالأخــص توفــري 
اضيــة،  التبــادل المــاىلي لتــداول العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات 
والرمــوز  الرقميــة،  والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة، 
ــداول العمــالت المشــفرة؛  المشــفرة، ورمــوز الخدمــة؛ خدمــات ت
خدمــات رصف العمــالت المشــفرة؛ معالجــة الدفــع بالعمــالت 
المدفوعــات  معالجــة  ؛  ي

و�ف لكــرت االإ الدفــع  خدمــات  المشــفرة؛ 
ــات  ــة؛ خدم وني لكرت ــظ االإ ــات المحاف ــالل خدم ــن خ ــة م وني لكرت االإ
إدارة العمــالت؛ خدمــات تحويــل العمــالت؛ الخدمــات التمويليــة، 
الرقميــة،  للعمــالت  ي 

و�ف لكــرت االإ التحويــل  توفــري  وباالأخــص 
ــة  ــول الرقمي ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي ــالت االفرت والعم
الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة،  البيانــات  قواعــد  وأصــول 
والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، ورمــوز الخدمــة؛ استشــارات



181

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; Providing 
electronic processing and tracking of electronic funds 
transfers; Currency exchange services; Investment 
management services; Custodial services for financial 
institutions and funds; Listing and trading of swaps 
and derivatives on digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; Monetary exchange; Clearing and reconciling 
financial transactions; Financial information services; 
Electronic financial trading services; Electronic 
financial trading, namely, trading of the field of 
digitized assets; Providing on-demand and real-time 
financial information about digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; Providing information in the fields of 
investment and finance over computer networks and 
global communication network; Electronic trading of 
financial instruments; Electronic commerce payment 
services; Electronic processing and transmission of bill 
payment data for users of internet and communications 
networks; Financial transaction processing services, 
namely, providing secure commercial transactions 
and payment options; Financial transaction services, 
namely, providing a virtual currency for use by 
members of an online community via the internet and 
communications networks; Merchant services, namely, 
payment transaction processing services; Payment 
processing services, namely, providing virtual currency 
transaction processing services for others; Pre-paid gift 
card services, namely, issuing gift card certificates that 
may be redeemed for goods or services. 

اضيــة،  ي مجــال العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
التمويــل �ف

والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات 
والرمــوز  الرقميــة،  والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة، 
ونيــة ومتابعــة  لكرت المشــفرة، ورمــوز الخدمــة؛ توفــري المعالجــة االإ
ونيــة؛ خدمــات رصف العمــالت؛ خدمــات  لكرت التحويــالت الماليــة االإ
ــة  ف للمؤسســات المالي إدارة االســتثمارات؛ خدمــات الحفــظ االأمــ�ي
المقايضــات )swaps) والمشــتقات  إدراج وتــداول  والصناديــق؛ 
ــة،  اضي ــالت االفرت ــة، والعم ــالت الرقمي ــى العم )derivatives) ع
والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات 
والرمــوز  الرقميــة،  والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة، 
مقاصــة  ؛  النقدي/المــاىلي الــرف  الخدمــة؛  ورمــوز  المشــفرة، 
ــة؛  ــات التمويلي ــات المعلوم ــة؛ خدم ــالت التمويلي ــوية المعام وتس
التمويليــة  المتاجــرة  ؛  ي

و�ف لكــرت االإ التمويــىي  التــداول  خدمــات 
الرقميــة؛  االأصــول  مجــال  ي 

�ف التــداول  باالأخــص  ونيــة،  لكرت االإ
ي الوقــت الفعــىي حــول 

توفــري معلومــات تمويليــة عنــد الطلــب و�ف
اضيــة، والعمــالت المشــفرة،  العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصول 
المرقمنــة، والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ 
ــبكات  ــرب ش ــل ع ــتثمار والتموي ــاالت االس ي مج

ــات �ف ــري المعلوم توف
ي 

و�ف لكــرت االإ التــداول  العالميــة،  االتصــاالت  الحاســوب وشــبكة 
ونيــة؛ المعالجــة  لكرت لــالأدوات الماليــة؛ خدمــات الدفــع للتجــارة االإ
ونيــة ونقــل بيانــات دفــع الفواتــري لمســتخدمي شــبكات  لكرت االإ
المعامــالت  نــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات معالجــة  نرت االإ
الماليــة والتمويليــة، باالأخــص توفــري المعامــالت التجاريــة وخيارات 
ــري  ــص توف ــة، باالأخ ــالت التمويلي ــات المعام ــة؛ خدم ــع االآمن الدف
نــت  نرت اضيــة ليســتخدمها أعضــاء مجتمــع عــرب شــبكة االإ عملــة افرت
نــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات التجــار،  نرت مــن خــالل باالإ
وباالأخــص خدمــات معالجــة معامــالت الدفــع؛ خدمــات معالجــة 
معامــالت  معالجــة  تقديــم خدمــات  وباالأخــص  المدفوعــات، 
؛ خدمــات بطاقــات الهدايــا المدفوعــة  اضيــة للغــري العمــالت االفرت
ي يمكــن 

ــىت ــا ال مســبًقا، باالأخــص إصــدار شــهادات بطاقــات الهداي
ــات.  ــلع أو خدم ــتبدالها بس اس
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Applicant Address1601:  Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Advertising services; Advertising via electronic media; 
Dissemination of advertising for others via a global 
computer network; Business and advertising services, 
namely, advertising services for tracking advertising 
performance, for managing, distributing and serving 
advertising, for analyzing advertising data, for reporting 
advertising data, and for optimizing advertising 
performance; Advertising services, namely, advertising 
campaign management, targeting, implementation 
and optimization services; Preparation and realization 
of media and advertising plans and concepts; Design of 
advertising materials for others; Advertising services, 
namely, media planning and media buying for others, 
brand evaluation and brand positioning services for 
others, and advertising procurement services for 
others; Ad serving, namely, placing advertisements 
on websites for others; Advertising, marketing and 
promoting the goods and services of others by means 
of providing photo and video equipment at special 
events; Organizing exhibitions and events in the field 
of software and hardware development for commercial 
or advertising purposes; Advertising services, namely, 
providing classified advertising space via the internet 
and other communication networks; Compiling of data 
in online computer databases and online searchable 
databases in the field of classifieds; Promoting the goods 
and services of others via computer and communication 
networks; Promoting the goods and services of others 
by means of distributing video advertising on via 
the internet and other communications networks; 
Providing promotional events via live streaming 
video; Marketing and promotion services; Consulting 
services in the fields of advertising and marketing; 
Business assistance and consulting services; Business 
consultation regarding marketing activities; Brand 
strategy consulting services; Business consultation 
in the field of telecommunications; Business 
management consulting services to enable business 
entities, non-governmental organizations and non-
profit organizations to develop, organize , and 
administer programs to offer greater access to global 
communications networks; Business networking 
services; Employment consultancy and recruiting 
services; Promoting sales for others by facilitating

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن عــرب الوســائل  عــالن؛ الدعايــة واالإ خدمــات الدعايــة واالإ
ــر  ــبكة كمبيوت ــى ش ــري ع ــات الغ ــات وإعالن ــرش دعاي ــة؛ ن وني لكرت االإ
عــالن، وباالأخــص خدمــات  عالميــة؛ خدمــات االأعمــال والدعايــة واالإ
ــة، وإدارة  ــة والدعائي عالني ــع أداء المــواد االإ عــالن لتتب ــة واالإ الدعاي
ــات  ــل البيان ــة، وتحلي ــة والدعائي عالني ــواد االإ ــم الم ــع وتقدي وتوزي
ف االأداء  عــالن، وتحســ�ي بــالغ عــن بيانــات الدعايــة واالإ الدعائيــة، واالإ
عــالن، وباالأخــص خدمــات  ؛ خدمــات الدعايــة واالإ ي

عــال�ف ي واالإ
الدعــا�أ

عالنيــة؛  ف الحمــالت الدعائيــة واالإ إدارة واســتهداف وتنفيــذ وتحســ�ي
عالنيــة، تصميــم  عالميــة واالإ إعــداد وتنفيــذ الخطــط والمفاهيــم االإ
عــالن،  واالإ الدعايــة  خدمــات  ؛  للغــري ودعائيــة  إعالنيــة  مــواد 
اء الوســائط/المواد الدعائيــة  عالمــي و�ش وباالأخــص التخطيــط االإ
، وتقييــم العالمــات التجاريــة وخدمــات تحديــد  عالميــة للغــري واالإ
عــالن عــن خدمــات  ، والدعايــة واالإ مكانــة العالمــات التجاريــة للغــري
ــري  ــات الغ ــع إعالن ــص وض ــات، باالأخ عالن ــة االإ ؛ خدم ــري اء للغ �ش
عــالن عــن ســلع وخدمــات  ونيــة؛ الدعايــة واالإ لكرت عــى المواقــع االإ
ويــج لهــا مــن خــالل توفــري معــدات الصــور  الغــري وتســويقها والرت
ي المناســبات الخاصــة؛ تنظيــم المعــارض والفعاليــات 

والفيديــو �ف
مجيــات واالأجهــزة الأغــراض تجاريــة أو دعائيــة  ي مجــال تطويــر الرب

�ف
عــالن، وباالأخــص توفري مســاحات  أو إعالنيــة؛ خدمــات الدعايــة واالإ
نــت وشــبكات االتصــال االأخــرى؛ تجميــع  نرت إعالنيــة مصنفــة عــرب االإ
نــت وقواعــد  نرت االإ بيانــات حاســوبية عــى  ي قواعــد 

البيانــات �ف
عالنــات  ي مجــال االإ

نــت �ف نرت البيانــات القابلــة للبحــث عــرب شــبكة االإ
ويــج لســلع وخدمــات الغــري عــرب شــبكات الحاســوب  المصنفــة؛ الرت
ــق  ــن طري ــري ع ــات الغ ــلع وخدم ــج لس وي ــال؛ الرت ــبكات االتص وش
نــت وشــبكات  نرت توزيــع إعالنــات الفيديــو عــرب مــن خــالل شــبكة االإ
االتصــال االأخــرى؛ توفــري أحــداث ترويجيــة عــرب بــث مبــا�ش 
ي 

ويــج، خدمــات استشــارية �ف للفيديــو؛ خدمــات التســويق والرت
التجاريــة  المســاعدة  والتســويق،  عــالن  واالإ الدعايــة  مجــاالت 
يتعلــق  فيمــا  التجاريــة  االستشــارات  االستشــارية؛  والخدمــات 
اتيجية للعالمــات  بأنشــطة التســويق؛ خدمــات استشــارات اســرت
الســلكية  ي مجــال االتصــاالت 

االأعمــال �ف التجاريــة؛ استشــارات 
ــات  ف كيان ــ�ي ــال لتمك ــارات إدارة االأعم ــات استش ــلكية؛ خدم والالس
االأعمــال والمنظمــات غــري الحكوميــة والمنظمــات غــري الربحيــة مــن 
ــبكات  ــرب إىل ش ــول أك ــري وص ــج لتوف ام ــم وإدارة الرب ــر وتنظي تطوي
استشــارات  التجاريــة؛  الشــبكات  العالميــة؛ خدمــات  االتصــال 
التوظيــف وخدمــات التوظيــف؛ تعزيــز المبيعــات للغــري مــن خــالل 
ــص  ــبًقا، باالأخ ــة مس ــا المدفوع ــات الهداي ــات بطاق ــهيل خدم تس
ــلع  ــتبدالها بس ــن اس ي يمك

ــىت ــا ال ــات الهداي ــهادات بطاق ــدار ش إص
ــام  ــي الع ــز الوع ــالن لتعزي ع ــة واالإ ــات الدعاي ــات؛ خدم أو خدم
ــة ــة العام ــة، الخدم ــة، التطوعي ي ــة، الخري ي ــطة الخري ــول االأنش ح
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pre-paid gift card services, namely, issuing gift card 
certificates that may be redeemed for goods or 
services; Advertising services for promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, volunteer, 
public and community service and humanitarian 
activities; Providing contest and incentive award 
programs for marketing and advertising purposes 
to recognize, reward and encourage individuals and 
groups which engage in self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community service and humanitarian activities and 
sharing of creative work product; Business consultancy 
services for professionals and businesses in the field of 
mobile software application development; Organizing, 
promoting, arranging and conducting special 
events, exhibitions, and tradeshows for commercial, 
promotional or advertising purposes; Organizing 
and conducting events, exhibitions, expositions and 
conferences for commercial purposes in the interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries; Online retail 
store services featuring virtual reality and augmented 
reality hardware and software; Online retail store 
services featuring virtual reality content and digital 
media namely, pre-recorded music, video, images, text, 
audiovisual works and virtual and augmented reality 
game software; Providing online marketplaces for 
sellers of goods and/or services; Business intermediary 
services in the nature of facilitating the exchange and sale 
of services and products of third parties via computer 
and communication networks; Connecting buyers and 
sellers via an online network environment; Promotional 
services, namely, providing electronic catalog services; 
Providing telephone directory information via global 
communications networks; Business assistance services, 
namely, customer relationship management; Providing 
commercial information, namely, user comments 
concerning business organizations, service providers, 
and other resources; Marketing research, namely, 
advertising campaign and consumer preferences 
research and analysis; Market research services; 
Provision of market research and information services; 
Business information management, namely, reporting 
of business information and business analytics in 
the fields of advertising and marketing; Business 
management; Business administration, office functions; 
Compiling online business directories featuring the 
businesses, products and services of others; Promoting 
the public interest and awareness of issues involving 
access to the internet for the global population; 
Association services, namely, promoting the adoption, 
acceptance and development of open source computer 
technologies; Organizing business networking events

نســانية؛ تقديــم برامــج المســابقات  والمجتمعيــة واالأنشــطة االإ
ــر  ــالن لتقدي ع ــويق واالإ ــراض التس ــز الأغ ــز والجوائ ــج الحواف وبرام
ف  ي تحســ�ي

ومكافــأة وتشــجيع االأفــراد والجماعــات الذيــن يشــاركون �ف
ي والتطوعــي  ي والخــري الــذات وتحقيــق الــذات والعمــل الخــري
نســانية ومشــاركة  والخدمــة العامــة والمجتمعيــة واالأنشــطة االإ
ــة  ــال المهني ــارات االأعم ــات استش ــي؛ خدم بداع ــل االإ ــج العم منت
ي مجــال تطويــر تطبيقــات برمجيــات الهاتــف 

كات �ف ف والــرش للمهنيــ�ي
ــة  ــداث الخاص ــة االأح ــب وإقام ــج وترتي ــم وتروي ــول؛ تنظي المحم
ــة أو  ــة أو ترويجي ــراض تجاري ــة الأغ ــارض التجاري ــارض والمع والمع
دعائيــة؛ تنظيــم وإقامــة االأحــداث والمعــارض والمعــارض التجارية 
فيــه التفاعــىي والواقــع  ي مجــال الرت

والمؤتمــرات لالأغــراض التجاريــة �ف
ونيــات االســتهالكية وصناعــات ألعــاب الفيديــو  لكرت ي واالإ

ا�ف االفــرت
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــة؛ خدم فيهي الرت
ي وأجهــزة وبرمجيــات الواقــع المعزز؛ 

ا�ف ف بالواقــع االفــرت ي تتمــري
الــىت

ف بمحتــوى  ي تتمــري
نــت الــىت نرت خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب االإ

ي والوســائط الرقميــة مثــل الموســيقى المســجلة 
ا�ف الواقــع االفــرت

مســبًقا والفيديــو والصــور والنصــوص واالأعمــال الســمعية البرية 
توفــري  المعــزز؛  والواقــع  ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  ألعــاب  وبرامــج 
ــات  ــات؛ خدم ــلع و/أو الخدم ــي الس ــت لبائع ن نرت ــرب االإ ــواق ع االأس
ي تهــدف إىل تســهيل تبــادل وبيــع خدمــات 

ــة الــىت الوســاطة التجاري
االتصــال؛  الكمبيوتــر وشــبكات  عــرب شــبكات  الغــري  ومنتجــات 
ــات  ــت؛ خدم ن نرت ــبكة االإ ــة ش ــرب بيئ ف ع ــ�ي ين والبائع ــرت ــط المش رب
؛ توفــري  ي

و�ف لكــرت ويــج، وباالأخــص تقديــم خدمــات الكتالــوج االإ الرت
معلومــات دليــل الهاتــف عــرب شــبكات االتصــال العالميــة؛ خدمــات 
المســاعدة التجاريــة، وباالأخــص إدارة عالقــات العمــالء؛ توفــري 
ف المتعلقــة  المعلومــات التجاريــة، باالأخــص تعليقــات المســتخدم�ي
االأخــرى؛  والمــوارد  الخدمــات  ومقدمــي  التجاريــة  باالأعمــال 
ــة  ــل الحمــالت الدعائي أبحــاث التســويق، وباالأخــص لبحــث وتحلي
الســوق؛  أبحــاث  المســتهلك؛ خدمــات  عالنيــة وتفضيــالت  واالإ
إدارة  المعلومــات؛  الســوق وخدمــات  أبحــاث  توفــري خدمــات 
معلومــات االأعمــال، وباالأخــص إعــداد تقاريــر المعلومــات التجاريــة 
عــالن والتســويق؛ ادارة  ي مجــاالت الدعايــة واالإ

وتحاليــل االأعمــال �ف
ــع  ؛ تجمي ي ــىب ــاط المكت ــل النش ــال، وتفعي ــه االأعم ــال؛ توجي االعم
ــري  ــال الغ ــرض أعم ي تع

ــىت ــت ال ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــال ع ــة االأعم أدل
والوعــي  العامــة  المصلحــة  تعزيــز  وخدماتهــم؛  ومنتجاتهــم 
نــت لســكان العالــم؛  نرت بالقضايــا المتعلقــة بالوصــول إىل شــبكة االإ
ي وقبــول وتطويــر تقنيــات 

ابــط، وباالأخــص تشــجيع تبــىف خدمــات الرت
ــات شــبكات االأعمــال  ــم فعالي ــر مفتوحــة المصــدر؛ تنظي الكمبيوت
ــري الصناعــة  ــز معاي ــات مفتوحــة المصــدر؛ تعزي مجي ي مجــال الرب

�ف
ــب وعقــد  ــا؛ ترتي ــات وتنفيذه مجي ــر الرب كة لتطوي ــة المشــرت الطوعي
ي مجــال 

ــة، تنظيــم وعقــد مؤتمــرات االأعمــال �ف المؤتمــرات التجاري
ي 

مجــة؛ إجــراء تحقيقــات تجاريــة �ف تطويــر واســتخدام لغــة الرب
ي مجــال 

مجــال وســائل التواصــل االجتماعــي؛ خدمــات استشــارية �ف
تقييــم محتــوى وســائل التواصــل االجتماعــي؛ خدمــات استشــارية 
االجتماعــي؛  التواصــل  وســائل  وأنظمــة  سياســات  مجــال  ي 

�ف
خدمــات  ويــج؛  والرت عــالن  واالإ والدعايــة  التســويق  خدمــات 
االأســواق؛  معلومــات  خدمــات  عــالن؛  واالإ والدعايــة  االأعمــال 
ــع الســلع ــت لبي ن نرت ي يعــرض ســوًقا عــرب االإ

و�ف توفــري موقــع إلكــرت
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in the field of open source software; Promoting 
voluntary common industry standards for software 
development and execution; Arranging and conducting 
business conferences; Arranging and conducting 
business conferences in the field of programming 
language development and use; Conducting business 
investigations in the field of social media; Consulting 
services in the field of evaluating social media content; 
Consulting services in the field of social media policies 
and regulations; Marketing, advertising and promotion 
services; Business and advertising services; Market 
intelligence services; Providing a website featuring an 
online marketplace for selling and trading virtual goods 
with other users; Online trading services; Arranging 
and conducting special events for business purposes; 
Blockchain as a service, namely, business advice and 
information in the field of blockchain technology; 
Provision of electronic reminders and notifications; 
Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via the 
internet and communications networks; Advertising 
services, namely, targeting and optimization of 
online advertising; Arranging and conducting special 
events for commercial, promotional or advertising 
purposes; Association services that promote the 
interests of professionals and businesses in the 
field of mobile software application development; 
Brand consulting; Business and advertising services, 
namely, advertising services for tracking advertising 
performance, for managing, distributing and 
serving advertising, for analyzing advertising data, 
for reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance; Business and advertising 
services, namely, media planning and media buying 
for others; Procurement services for others, namely, 
purchasing goods and service for other businesses; 
Business networking; Charitable services, namely, 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities; Consulting services 
in the fields of advertising and marketing, namely, 
customizing advertising and marketing efforts of 
others; Dissemination of advertising for others via the 
internet and communication networks; Employment 
and recruiting services; Facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; Marketing, 
advertising and promotion services, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, 
vouchers, links to retail websites of others, and special 
offers for the goods and services of others; Online 
advertising and promoting the goods and services 
of others via the internet; Online retail store services

ــداول  ــن؛ خدمــات الت ف آخري ــة وتداولهــا مــع مســتخدم�ي اضي االفرت
نــت؛ ترتيــب وإجــراء االأحــداث الخاصــة الأغــراض  نرت عــرب شــبكة االإ
وباالأخــص  كخدمــة،  المتسلســلة  البيانــات  قواعــد  االأعمــال؛ 
ي مجــال تقنيــات قواعــد البيانــات 

المشــورة والمعلومــات التجاريــة �ف
ونيــة؛ خدمــات  لكرت المتسلســلة؛ توفــري التنبيهــات واالإخطــارات االإ
عــالن وتوزيــع المعلومــات، باالأخــص توفــري مســاحات  الدعايــة واالإ
نــت وشــبكات االتصــال؛ خدمــات  نرت إعالنيــة مصنفــة عــرب شــبكة االإ
ــرب  ــالن ع ع ف االإ ــ�ي ــتهداف وتحس ــص اس ــالن، وباالأخ ع ــة واالإ الدعاي
ــة  نــت؛ ترتيــب وإجــراء أحــداث خاصــة الأغــراض تجاري نرت شــبكة االإ
ــزز  ي تع

ــىت ــط ال اب ــات الرت ــة؛ خدم ــة أو إعالني ــة أو دعائي أو ترويجي
ــات  ــر تطبيق ــال تطوي ي مج

ــة �ف ــال التجاري ف واالأعم ــ�ي ــح المهني مصال
برمجيــات االأجهــزة المحمولــة؛ استشــارات العالمــات التجاريــة؛ 
خدمــات  وباالأخــص  عــالن،  واالإ والدعايــة  االأعمــال  خدمــات 
وإدارة  عالنــات،  واالإ الدعايــات  أداء  لتتبــع  عــالن  واالإ الدعايــة 
عــالن،  ــة واالإ ــات الدعاي ــل بيان ــات، وتحلي عالن ــم االإ ــع وتقدي وتوزي
؛ خدمــات  ي

عــال�ف ف االأداء االإ عــالن، وتحســ�ي ــات االإ ــالغ عــن بيان ب واالإ
عالمــي  االإ التخطيــط  وباالأخــص  عــالن،  واالإ والدعايــة  االأعمــال 
ــص  ، وباالأخ ــري يات للغ ــرت ــات المش ؛ خدم ــري ــائط للغ اء الوس و�ش
شــبكات  االأخــرى؛  التجاريــة  لالأعمــال  والخدمــات  الســلع  اء  �ش
يــة، وباالأخــص نــرش الوعــي العــام  االأعمــال؛ الخدمــات الخري
ــة  ــة العام ــة، الخدم ــة، التطوعي ي ــة، الخري ي ــطة الخري ــول االأنش ح
ي 

�ف االستشــارية  الخدمــات  نســانية؛  االإ واالأنشــطة  والمجتمعيــة 
تخصيــص  وباالأخــص،  والتســويق  عــالن  واالإ الدعايــة  مجــاالت 
ــات  عالن ــات واالإ ــرش الدعاي ــويق، ن ــة والتس ي الدعاي

ــري �ف ــود الغ جه
نــت وشــبكات االتصــال؛ خدمــات التوظيــف  نرت للغــري عــرب شــبكة االإ
ــرب  ــري ع ــات الغ ــات ومنتج ــع خدم ــادل وبي ــهيل تب ؛ تس ف ــ�ي والتعي
شــبكات الكمبيوتــر وشــبكات االتصــال؛ خدمــات التســويق والدعايــة 
المتعلقــة  المعلومــات  توفــري  وباالأخــص  ويــج،  والرت عــالن  واالإ
بالخصومــات، والقســائم )كوبونــات)، والخصومــات، والقســائم، 
، والعــروض  والروابــط إىل مواقــع البيــع بالتجزئــة الخاصــة بالغــري
ــالن  ع ــة واالإ ؛ الدعاي ــري ــة بالغ ــات الخاص ــلع والخدم ــة للس الخاص
ويــج لســلع وخدمــات الغــري عــرب شــبكة  نــت والرت نرت عــرب شــبكة االإ
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــت؛ خدم ن نرت االإ
ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  ومحتــوى  وألعــاب  بســماعات  ف  تتمــري ي 
الــىت

والواقــع المختلــط والواقــع المعــزز والوســائط الرقميــة؛ خدمــات 
ــق بأجهــزة  نــت فيمــا يتعل نرت ــة عــرب شــبكة االإ ــع بالتجزئ متاجــر البي
ونيــة القابلــة لالرتــداء، وموازيــن الــوزن  لكرت اللياقــة البدنيــة االإ
ــداء، والمالبــس  ــة لالرت ــع االأنشــطة القابل الشــخصية، وأجهــزة تتب
المذكــورة؛  الســلع  وملحقــات  البدنيــة،  واللياقــة  الرياضيــة 
ويــج لهــا  تنظيــم المعــارض والمعــارض التجاريــة والفعاليــات والرت
ــن  ــري ع ــات الغ ــلع وخدم ــج لس وي ــة؛ الرت ــراض تجاري ــا الأغ وإدارته
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــى ش ــو ع ــات الفيدي ــع إعالن ــق توزي طري
نــت  نرت ويــج لســلع وخدمــات االآخريــن عــرب شــبكات االإ االتصــال؛ الرت
نــت  نرت وشــبكات االتصــال؛ توفــري أدلــة االأعمــال عــرب شــبكة االإ
؛ توفــري مرافــق عــرب  ي تعــرض أعمــال ومنتجــات وخدمــات الغــري

الــىت
ــرب  ــق ع ــري مراف ين؛ توف ــرت ف بالمش ــ�ي ــط البائع ــت لرب ن نرت ــبكة االإ ش
ويجيــة؛ توفــري  نــت لبــث الفيديــو المبــا�ش لالأحــداث الرت نرت شــبكة االإ
ين؛ خدمــات ف بالمشــرت نــت لربــط البائعــ�ي نرت مرافــق عــرب شــبكة االإ
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featuring virtual reality, mixed reality and augmented 
reality headsets, games, content and digital media; 
Online retail store services in relation to electronic 
wearable fitness devices, personal weighing scales, 
wearable activity trackers, fitness and sports apparel, 
and accessories for the aforesaid goods; Organizing, 
promoting and conducting exhibitions, tradeshows 
and events for business purposes; Promoting the 
goods and services of others by means of distributing 
video advertising on the internet and communication 
networks; Promoting the goods and services of 
others via the internet and communication networks; 
Providing online business directories featuring the 
businesses, products and services of others; Providing 
online facilities for connecting sellers with buyers; 
Providing online facilities for live streaming video 
of promotional events; Providing online facilities for 
connecting sellers with buyers; Retail and online retail 
services for software, electronic devices and footwear 
incorporating sensors that allow consumers to engage 
in virtual athletic competitions and individual and 
group fitness classes; Retail and online retail store 
services that allow consumers to engage in fitness 
coaching, virtual athletic competitions, and individual 
and group fitness classes; Retail store services in 
relation to electronic wearable fitness devices, personal 
weighing scales, wearable activity trackers, fitness and 
sports apparel, and accessories for the aforesaid goods. 

ــات  مجي ــت للرب ن نرت ــة عــرب شــبكة االإ ــع بالتجزئ ــة والبي ــع بالتجزئ البي
ي تتضمــن مستشــعرات تســمح 

ونيــة واالأحذيــة الــىت لكرت واالأجهــزة االإ
اضيــة  االفرت الرياضيــة  المســابقات  ي 

�ف بالمشــاركة  ف  للمســتهلك�ي
ــع  ــات البي ــة؛ خدم ــة والجماعي ــة الفردي ــة البدني ــص اللياق وحص
ف  ي تســمح للمســتهلك�ي

نــت الــىت نرت بالتجزئــة والمتاجــر عــرب شــبكة االإ
الرياضيــة  البدنيــة والمســابقات  اللياقــة  ي تدريــب 

بالمشــاركة �ف
؛  والجماعيــة  الفرديــة  البدنيــة  اللياقــة  وحصــص  اضيــة  االفرت
خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة اللياقــة 
ونيــة القابلــة لالرتــداء، وموازيــن الــوزن الشــخصية،  لكرت البدنيــة االإ
ــة  ــس الرياضي ــداء، والمالب ــة لالرت ــطة القابل ــع االأنش ــزة تتب وأجه

ــورة.  ــلع المذك ــات الس ــة، وملحق ــة البدني واللياق
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Goods/Services:
Virtual reality headsets for playing video games 
for connection to computers, video game consoles, 
handheld video game consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones in order to enable 
virtual reality experiences; Electronic and interactive 
multimedia game consoles; Video game interactive 
remote control units; Wearable peripherals for playing 
video games specially adapted for computers, video 
game consoles, handheld video game consoles, tablet 
computers, mobile devices, and mobile telephones; 
Game controllers for computer games; Audio and visual 
headsets for use in playing video games; Hand-held 
units for playing electronic, computer, interactive, and 
video games; Gaming devices, mobile gaming devices, 
namely, gaming machines with or without video 
output for playing computer games and video games; 
Computer game consoles for use with an external 
display screen or monitor; Apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; Apparatus for electronic 
games adapted for use with an external display screen 
or monitor; Bags specially adapted for handheld 
video games and video game consoles; Computer and 
video game joysticks; Computer gaming consoles for 
recreational game playing; Fitted plastic films known 
as skins for covering and protecting electronic game 
playing apparatus, namely, video game consoles and 
hand-held video game units; Game controllers in the 
nature of keyboards for computer games; Games 
adapted for use with television receivers; Gaming 
headsets adapted for use in playing video games; Hand 
held joy stick units for playing video games; Handheld 
game consoles; Hand-held electronic games adapted 
for use with television receivers only; Hand-held games 
with liquid crystal displays; Hand-held units for playing 
electronic games for use with external display screen 
or monitor; Home video game machines; LCD game 
machines; Player-operated electronic controllers for 
electronic video game machines; Protective carrying 
cases specially adapted for handheld video games and 
video game consoles; Standalone video game machine; 
Stands for electronic game playing apparatus, namely, 
video game consoles and hand-held video game units; 
Tabletop units for playing electronic games other than 
in conjunction with a television or computer; Video 
game interactive hand held remote controls for playing 
electronic games; Controllers for game consoles; 
Arcade video game machines; Video game consoles; 
Games and playthings; Gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; Decorations for Christmas 
trees; Body-building apparatus; Body-training 
apparatus; Body-training equipment; Equipment for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تتصــل بالحواســيب لممارســة العــاب 

ا�ف ســماعات الواقــع االفــرت
الفيديــو  العــاب  أجهــزة  الفيديــو،  العــاب  أجهــزة  الفيديــو، 
المحمولــة  االأجهــزة  اللوحيــة،  الحواســيب  باليــد،  المحمولــة 
ــزة  ؛ أجه ي

ا�ف ــرت ــع االف ــارب الواق ف تج ــ�ي ــة لتمك ــف المحمول والهوات
ونيــة والتفاعليــة متعــددة الوســائط؛ وحــدات  لكرت االألعــاب االإ
ــة  ــد؛ االأجهــزة الطرفي ــة بالي ــة المحمول التحكــم عــن بعــد التفاعلي
ي يمكــن ارتداؤهــا لتشــغيل ألعــاب الفيديــو المهيــأة خصيصــا 

الــىت
العــاب  أجهــزة  الفيديــو،  العــاب  أجهــزة  الحاســوب،  الأجهــزة 
االأجهــزة  اللوحيــة،  الحواســيب  باليــد،  المحمولــة  الفيديــو 
ي االألعــاب 

المحمولــة والهواتــف المحمولــة؛ أجهــزة التحكــم �ف
الحاســوبية/ألعاب الحاســوب؛ أجهــزة الــرأس الســمعية والبريــة 
ي ممارســة ألعــاب الفيديــو؛ وحــدات يدويــة لممارســة 

لالســتخدام �ف
االألعــاب الحاســوبية وألعــاب الحواســيب واالألعــاب التفاعليــة 
ــة  ــاب المحمول ــزة االألع ــاب، أجه ــزة االألع ــو؛ أجه ــاب الفيدي وألع
أو ال تشــمل  ي تشــمل 

الــىت االألعــاب  أجهــزة  باليــد، وباالأخــص 
مخــرج فيديــو لممارســة ألعــاب الفيديــو وألعــاب الحاســوب؛ 
أجهــزة ألعــاب الحواســيب لالســتخدام مــع شاشــة خارجيــة أو 
ــك  ــالف تل ــة بخ وني لكرت ــاب االإ ــي؛ أدوات لالألع ــرض خارج ــاز ع جه
المهيــأة لالســتخدام مــع شاشــة خارجيــة أو جهــاز عــرض خارجــي؛ 
شاشــة  مــع  لالســتخدام  مهيــأة  ونيــة  لكرت االإ لالألعــاب  أدوات 
خارجيــة أو جهــاز عــرض خارجــي؛ حقائــب مخصصــة الألعــاب 
ي 

الفيديــو المحمولــة وأجهــزة العــاب الفيديــو؛ أذرع التحكــم �ف
ألعــاب الحواســيب والفيديــو؛ أجهــزة التحكــم بألعــاب الحاســوب 
لغايــات ترفيهيــة؛ االأفــالم البالســتيكية المجهــزة المعروفــة باســم 
ــة،  وني لكرت ــاب االإ ــزة االألع ــة أجه ــة وحماي ــود )Skins) لتغطي الجل
وباالأخــص أجهــزة العــاب الفيديــو ووحــدات العــاب الفيديــو 
ــة باليــد؛ أجهــزة التحكــم باالألعــاب مــن طبيعــة لوحــات  المحمول
المفاتيــح الألعــاب الحاســوب؛ ألعــاب مهيــأة لالســتخدام مــع 
ــاب  ــزة االألع ــماعات رأس الأجه ــة؛ س ــتقبال التلفزيوني ــزة االس أجه
الفيديــو؛  ألعــاب  ممارســة  ي 

�ف لالســتخدام  مهيــأة  ونيــة  لكرت االإ
وحــدات عصــا التحكــم المحمولــة باليــد لممارســة ألعــاب الفيديو؛ 
ونيــة المحمولــة  لكرت أجهــزة االألعــاب المحمولــة باليــد؛ االألعــاب االإ
باليــد المهيــأة لالســتخدام مــع أجهــزة االســتقبال التلفزيونيــة 
فقــط؛ االألعــاب المحمولــة باليــد ذات الشاشــات البلوريــة الســائلة؛ 
ونيــة ولالســتخدام  وحــدات تحمــل باليــد لممارســة االألعــاب االلكرت
مــع شاشــة عــرض خارجيــة أو جهــاز عــرض خارجــي؛ آالت ألعــاب 
الســائل  الكريســتال  شاشــات  ألعــاب  آالت  ليــة؛  ف المرف الفيديــو 
ي يديرهــا الالعــب الأجهــزة 

ونيــة الــىت لكرت )LCD)؛ أجهــزة التحكــم االإ
ونيــة؛ حقائــب حمــل واقيــة مهيــأة خصيًصــا  لكرت ألعــاب الفيديــو االإ
ــة  ــة لعب ــو؛ آل ــة وأجهــزة ألعــاب الفيدي ــو المحمول الألعــاب الفيدي
ونيــة،  لكرت فيديــو مســتقلة، منصــات الأجهــزة ممارســة االألعــاب االإ
ــاب  ــدات ألع ــو ووح ــاب الفيدي ــم بألع ــدات التحك ــص وح وباالأخ
ــاب  ــة االألع ــة لممارس ــدات منضدي ــد؛ وح ــة بالي ــو المحمول الفيدي
ــزة  ــوب؛ أجه ــون أو حاس ــاز تلفزي ــة بجه ــري المرتبط ــة غ وني لكرت االإ
ــد  ــة بالي ــة المحمول ــو التفاعلي ــاب الفيدي ــد بألع ــن بع ــم ع التحك
ــة؛ أجهــزة تحكــم الأجهــزة االألعــاب؛  وني لكرت لممارســة االألعــاب االإ
آالت ألعــاب االركيــد؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ االألعــاب واللعــب؛
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sports and games; Exercise machines  ــة ــرى؛ زين ــات أخ ي فئ
ــة �ف ــري المدرج ــة غ ــاز والرياض أدوات الجمب

ــن  ــزة تماري ــام؛ أجه ــال االأجس ــزة كم ــالد؛ أجه ــد المي ــجار عي الأش
الجســم؛ معــدات تماريــن الجســم؛ معــدات للرياضــة واالألعــاب؛ 

ــن.  االت تمري
  

 

Date :21/04/2022  التاريخ :21/04/2022

Trademark No.:42691 العالمة التجارية رقم :  42691

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc.  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Downloadable software in the nature of a mobile 
application; Computer hardware; Downloadable 
software for social networking and creating and 
interacting with online communities; Downloadable 
software for creating, managing and accessing 
groups within virtual communities; Software 
development tools; Downloadable software to enable 
development, assessment, testing, and maintenance 
of mobile software applications for portable electronic 
communication devices, namely, mobile phones, 
smartphones, handheld computers and computer 
tablets; Downloadable software for use as an application 
programming interface (API); Downloadable 
software for organizing events, searching for events, 
calendaring and managing events; Downloadable 
software for creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, interacting with, 
embedding, and sharing or otherwise providing 
electronic media, images, video, audio, audio-visual 
content, data, and information via the internet and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مجيــات القابلــة للتحميــل مــن طبيعــة تطبيــق متنقــل؛ معــدات  الرب
مجيــات القابلــة للتحميــل مــن أجــل الربــط الشــبكي  الحاســوب؛ الرب
نــت؛  االجتماعــي وإنشــاء وتفاعــل المجتمعــات المحليــة عــرب االنرت
ــات  ــول إىل المجموع ــاء وإدارة والوص نش ــل الإ ــة للتحمي ــج قابل برام
مجيــات؛  الرب تطويــر  أدوات  اضيــة؛  االفرت المجتمعــات  داخــل 
ف مــن تطويــر وتقييــم واختبــار  مجيــات القابلــة للتحميــل للتمكــ�ي الرب
االتصــاالت  الأجهــزة  المتنقلــة  مجيــات  الرب تطبيقــات  وصيانــة 
ونيــة المحمولــة، باالأخــص الهواتــف المتنقلــة والهواتــف  لكرت االإ
اللوحيــة؛  والحواســيب  باليــد  المحمولــة  والحواســيب  الذكيــة 
برمجــة  كواجهــة  لالســتخدام  يــل  ف للترف القابلــة  مجيــات  والرب
ــم  ــل تنظي ــن أج ــل م ي ف ــة للترف ــات قابل ــات )API)؛ وبرمجي التطبيق
ــا؛  االأحــداث والبحــث عــن االأحــداث وتقويمــات االأحــداث وإدارته
ــل،  ي ف ــل، ترف ــر، تحمي ــاء، تحري نش ــل الإ ــة للتحمي ــات القابل مجي الرب
ــة  وني ــة الكرت ــع حلق ــرض، وض ، ع ــرش ــاهدة، ن ــول إىل، مش الوص
شــارة اىل المشــاعر بخصوص،  عــى، تدويــن، بــث، ربــط، تلديــن، االإ
، ونــرش أو توفــري بــأي شــكل  ف التعليــق عــى، التفاعــل مــع، تضمــ�ي
ونيــة، الصــور، الفيديــو، الصــوت،  لكرت الآخــر لوســائل الوســائط االإ
ــق  ــن طري ــات ع ــات، والمعلوم ، البيان ي

ــمعي-المر�أ ــوى الس المحت
مجيــات الحاســوبية  نــت وشــبكات االتصــاالت؛ الرب نرت شــبكات االإ
ي القابلــة للتحميــل مــن أجــل العثــور عــى المحتــوى ونــا�ش
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communication networks; Downloadable computer 
software for finding content and content publishers, 
and for subscribing to content; Downloadable 
software for creating and managing social media 
profiles and user accounts; Interactive photo and video 
equipment, namely, kiosks for capturing, uploading, 
editing, printing and sharing digital images and video; 
Downloadable software for streaming multimedia 
entertainment content, audio-visual content, video 
content, and associated text and data; Downloadable 
software for enabling transmission of images, audio, 
audio visual and video content and data; Downloadable 
software for modifying photographs, images and 
audio, video, and audio-visual content; Downloadable 
software for use in taking and editing photographs 
and recording and editing videos; Downloadable 
software for processing images, graphics, audio, 
video, and text; Downloadable software for collecting, 
managing, organizing, synchronizing, and the storage 
of data and information; Downloadable e-commerce 
software to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer and 
communication networks; Downloadable software 
and mobile application software providing a virtual 
marketplace; Downloadable software for sending and 
receiving electronic messages, alerts, notifications and 
reminders; Downloadable software for file sharing; 
Downloadable messaging software; Computer search 
engine software; Downloadable software for use in 
creating, managing, measuring, and disseminating 
advertising of others; Advertisement server, namely, 
a computer server for storing advertisements and 
delivering advertisements to websites; Downloadable 
software for creating, sharing, disseminating and 
posting advertising; Downloadable software for geo-
location based advertising and product and service 
promotion; Downloadable software that enables 
individuals, groups, companies, and brands to create 
and maintain an online presence and interact with online 
communities for marketing purposes; Downloadable 
virtual reality software; Downloadable augmented 
reality software; Downloadable mixed reality software; 
Virtual reality software for interactive entertainment 
and virtual reality gaming; Augmented reality software 
for interactive entertainment and augmented reality 
gaming; Downloadable software for integrating 
electronic data with real world environments for 
the purposes of entertainment, education, gaming, 
communicating, and social networking; Downloadable 
software for use in enabling computers, video game 
consoles, handheld video game consoles, tablet 
computers, mobile devices, and mobile telephones 
to provide virtual reality and augmented reality

ي المحتــوى؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل 
اك �ف المحتــوى، واالشــرت

ــابات  ــة وحس ــائط االجتماعي ــة للوس ــات العام ــاء وإدارة البيان نش الإ
ــة، وباالأخــص  ــو التفاعلي ؛ معــدات الصــورة والفيدي ف المســتخدم�ي
ــة  ــر وطبــع ونــرش الصــور الرقمي أكشــاك اللتقــاط وتحميــل وتحري
المحتــوى  بــث  أجــل  مــن  للتحميــل  قابلــة  برامــج  والفيديــو؛ 
، المحتــوى  ي

فيهــي متعــدد الوســائط، المحتــوى الســمعي-المر�أ الرت
الفيديــوي، والنصــوص والبيانــات المرتبطــة بهــا؛ برمجيــات القابلــة 
شــارات  ف مــن إرســال الصــور واالإ للتحميــل مــن أجــل التمكــ�ي
الســمعية والمرئيــة والفيديــو والبيانــات؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل 
ــجيالت  ــور والتس ــة والص ــور الفوتوغرافي ــل الص ــل تعدي ــن أج م
يــل  ف الســمعية والفيديويــة والســمعية-المرئية؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــو  ــوت والفيدي ــومات والص ــور والرس ــة الص ي معالج

ــتخدام �ف لالس
يــل مــن أجــل جمــع وإدارة  ف والنصــوص؛ برمجيــات قابلــة للترف
برمجيــات  والمعلومــات؛  البيانــات  وتخزيــن  ومزامنــة  وتنظيــم 
ف  للمســتخدم�ي للســماح  يــل  ف للترف القابلــة  ونيــة  لكرت االإ التجــارة 
ــبكات  ــة وش ــبكة عالمي ــرب ش ــة ع وني ــة إلكرت ــالت تجاري ــراء معام بإج
اتصــال؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل وبرمجيــات تطبيــق متنقلــة 
أجــل  مــن  يــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات  اضيــة؛  افرت ســوق  توفــر 
ــارات  ــات واالإخط ــة والتنبيه وني لكرت ــائل االإ ــتقبال الرس ــال واس إرس
ــادل  ــل مــن أجــل تب ــة للتحمي ــات قابل ــة؛ برمجي ي والرســائل التذكري
ــرك  ــات مح ــل؛ برمجي ــة للتحمي ــلة قابل ــات مراس ــات؛ برمجي الملف
ي 

�ف لالســتخدام  يــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات  ؛  ي الحاســو�ب البحــث 
ــات،  ــوادم إعالن ؛ خ ــري ــة للغ ــرش الدعاي ــاس ون ــاء وإدارة وقي إنش
عالنــات  عالنــات وتســليم االإ وباالأخــص خــادم حاســوبية لتخزيــن االإ
ونيــة؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل مــن أجــل  عــى المواقــع الكرت
ــن  ــل م ي ف ــة للترف ــات قابل ــة؛ برمجي ــرش الدعاي ــاركة ون ــاء ومش إنش
ي وتطويــر المنتجــات 

عــالن باالســتناد للموقــع الجغــرا�ف أجــل االإ
يــل تمكــن االأفــراد والمجموعــات  ف والخدمــات؛ برمجيــات قابلــة للترف
ــبكة  ــى ش ــور ع ــة الحض ــاء وصيان ــن إنش ــاركات م كات والم ــرش وال
نــت الأغــراض  نــت والتفاعــل مــع المجتمعــات عــى شــبكة االنرت االنرت
يــل؛ برمجيــات  ف ي القابلــة للترف

ا�ف التســويق؛ برمجيــات الواقــع االفــرت
يــل؛ برمجيــات الواقــع المختلــط  ف الواقــع المعــزز القابلــة للترف
ــىي  ــه التفاع في ي للرت

ا�ف ــرت ــع االف ــات الواق ــل؛ برمجي ي ف ــة للترف القابل
ــه  في ــزز للرت ــع المع ــات الواق ؛ برمجي ي

ا�ف ــرت ــع االف ــاب الواق وألع
يــل لدمــج  ف التفاعــىي وألعــاب الواقــع المعــزز؛ برمجيــات قابلــة للترف
فيــه  ونيــة مــع بيئــات العالــم الحقيقــي الأغــراض الرت لكرت البيانــات االإ
والتعليــم واالألعــاب والتواصــل والشــبكات االجتماعيــة؛ برمجيــات 
ف الحواســيب وأجهــزة االألعــاب  ي تمكــ�ي

يــل لالســتخدام �ف ف قابلــة للترف
واالأجهــزة  باليــد  المحمولــة  الفيديويــة  واالألعــاب  الفيديويــة 
ــع  ــري الواق ــة لتوف ــف المتنقل ــة والهوات ــزة المتنقل ــة واالأجه اللوحي
ــل  ــن أج ــل م ي ف ــة للترف ــات قابل ــزز؛ برمجي ــع المع ي والواق

ا�ف ــرت االف
الواقــع  تحكــم  ووحــدات  ســماعات  وإدارة  وتشــكيل  تشــغيل 
ــى  ــرف ع ــل التع ــن أج ــل م ــة للتحمي ــات قابل ــة؛ برمجي اضي االفرت
وتصــور  الحركــة،  ي 

�ف والتحكــم  االأجســام،  وتتبــع  االيمــاءات، 
مجيــات الثابتــة والمعــدات المســتخدمة  مجيــات، الرب المحتــوى؛ الرب
ي التعــرف عــى البيئــات البريــة والصوتيــة والســمعية والمتحركــة 

�ف
ــح  ــل لتصف ــة للتحمي ــات قابل ــا؛ برمجي ــاءات وتتبعه ف وااليم ــ�ي والع
الواقــع المعــزز؛ برمجيــات قابلــة ي وبيئــات 

ا�ف الواقــع االفــرت
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experiences; Downloadable software for operating, 
configuring, and managing virtual reality headsets 
and controllers; Downloadable software for gesture 
recognition, object tracking, motion control, and 
content visualization; Software, firmware and hardware 
for use in visual, voice, audio, motion, eye and gesture 
tracking and recognition; Downloadable software for 
navigating a virtual reality and augmented reality 
environments; Downloadable software for enabling 
users to experience virtual reality and augmented 
reality visualization, manipulation, and immersion; 
Downloadable software for recording, storing, 
transmitting, receiving, displaying and analyzing data 
from wearable computer hardware; Downloadable 
software for use in creating and designing virtual 
reality and augmented reality software; Application 
programming interface (API) for computer software 
for developing virtual reality and augmented reality 
experiences; Virtual reality game computer hardware; 
Augmented reality game computer hardware; Mixed 
reality game computer hardware; Virtual reality 
computer hardware; Augmented reality computer 
hardware; Motion tracking sensors for virtual reality 
and augmented reality technology; Virtual reality 
hardware, namely, headsets, glasses, and controllers 
for engaging in virtual reality experiences and 
playing virtual reality games; Augmented reality 
hardware, namely, headsets, glasses, and controllers 
for engaging in augmented reality experiences and 
playing augmented reality games; Wearable computing 
devices comprised primarily of software and display 
screens for connection to computers, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones in order to 
enable virtual reality and augmented reality world 
experiences; Hardware and software for operating 
sensor devices; Electronic sensor devices, cameras, 
projectors, and microphones for gesture, facial, and 
voice detection, capture and recognition; Hardware 
and software for detecting objects, user gestures and 
commands; Downloadable electronic game software 
in the nature of video games, computer games, 
interactive multimedia games, and virtual, augmented, 
and mixed reality games; Computer software for 
controlling the operation of audio and video devices; 
Video display software; Downloadable software for 
accessing and viewing text, images and electronic 
data relating to conferences in the field of software 
development; Downloadable software for converting 
natural language into machine-executable commands; 
Downloadable software for facilitating interaction 
and communication between humans and AI (artificial 
intelligence) platforms; Application programming 
interface (API) for use in developing AI (artificial

ي 
ا�ف ف مــن تجربــة الواقــع االفــرت ف المســتخدم�ي يــل لتمكــ�ي ف للترف

ــات  ــه؛ برمجي ــاس ب ــب واالنغم ــزز، والتالع ــع المع ــور الواق وتص
ــال واســتقبال  ــجيل وتخزيــن وإرس ــل تس ــل مــن أج ي ف ــة للترف قابل
القابلــة  الحاســوب  معــدات  مــن  البيانــات  وتحليــل  وعــرض 
ي إنشــاء وتصميــم 

يــل لالســتخدام �ف ف لالرتــداء؛ برمجيــات قابلــة للترف
ي وبرمجيــات الواقــع المعــزز؛ واجهــة برمجــة 

ا�ف الواقــع االفــرت
ــن  ــوبية م ــات الحاس مجي ــر الرب ــل تطوي ــن أج ــات )API) م التطبيق
ــزة  ــزز؛ أجه ــع المع ــارب الواق ي وتج

ا�ف ــرت ــع اف ــر واق ــل تطوي أج
ــاب  ــوبية الألع ــزة حاس ؛ أجه ي

ا�ف ــرت ــع االف ــاب الواق ــوبية الألع حاس
الواقــع المعــزز؛ أجهــزة حاســوبية الألعــاب الواقــع المختلــط؛ 
؛ أجهــزة حاســوبية الواقــع  ي

ا�ف أجهــزة حاســوبية الواقــع االفــرت
المعــزز؛ أجهــزة استشــعار تتبــع الحركــة مــن أجــل الواقــع المعــزز 
، وباالأخــص  ي

ا�ف وتكنولوجيــا الواقــع المعــزز؛ أجهــزة الواقــع االفــرت
ــع  ي الواق

ــراط �ف ــم لالنخ ــزة التحك ــارات وأجه ــرأس والنظ ــزة ال أجه
ــع  ــزة الواق ؛ أجه ي

ا�ف ــرت ــع االف ــاب الواق ــة ألع ي وممارس
ا�ف ــرت االف

المعــزز، وباالأخــص أجهــزة الــرأس، والنظــارات، وأجهــزة التحكــم 
ــزز؛  ــع المع ــاب الواق ــة ألع ــزز وممارس ــع المع ي الواق

ــراط �ف لالنخ
أجهــزة الحوســبة القابلــة لالرتــداء تتألــف بشــكل أســاسي مــن 
مجيــات وشاشــات العــرض للتوصيــل بالحواســيب،  شاشــات الرب
والهواتــف  المتنقلــة،  واالأجهــزة  اللوحيــة،  الحاســوب  وأجهــزة 
ي والواقــع المعــزز؛ 

ا�ف ــرت ف تجــارب الواقــع االف ــ�ي المتنقلــة لتمك
ــعار  ــزة االستش ــغيل؛ أجه ــعار التش ــزة استش ــج الأجه ــزة وبرام أجه
وجيكتــور)،  ي )الرب

ات، االأجهــزة الكاشــف ضــو�أ ونيــة، الكامــري لكرت االإ
يمــاءات والوجــه والصــوت والتقاطها  وميكروفونــات للكشــف عــن االإ
مجيــات الكتشــاف االأشــياء وإيماءات  والتعــرف عليهــا؛ االأجهــزة والرب
ــل  ــة للتحمي ــة قابل وني ــاب إلكرت ــج ألع ــر؛ برنام ــتخدم واالأوام المس
ــاب  ــوبية وألع ــاب الحاس ــة واالألع ــاب الفيديوي ــة االألع ــن طبيع م
ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  وألعــاب  التفاعليــة  المتعــددة  الوســائط 
تشــغيل  ي 

�ف للتحكــم  حاســوبية  برنامــج  والمختلــط؛  والمعــزز 
الفيديــو؛  عــرض  برمجيــات  والفيديويــة؛  الســمعية  االأجهــزة 
إىل ومشــاهدة  الوصــول  أجــل  مــن  للتحميــل  قابلــة  برمجيــات 
ي مجــال 

ــق بالمؤتمــرات �ف ــة تتعل وني ــات إلكرت نصــوص وصــور وبيان
مجيــات؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل لتحويــل اللغــة  تطويــر الرب
الطبيعيــة إىل أوامــر قابلــة للتنفيــذ مــن قبــل االآالت؛ برمجيــات 
ــذكاء  ــرش وال ف الب ــ�ي ــال ب ــل لتســهيل التفاعــل واالتص ــة للتحمي قابل
API( ( االصطناعــي )ذكاء صناعــي)؛ واجهــة برمجــة التطبيقــات
ي تطويــر منصــات ذكاء اصطناعــي )ذكاء صناعــي)، 

لالســتخدام �ف
والمســاعدات  اضيــة  االفرت العوامــل  الروبوتــات،  باالأخــص 
ي 

مجيــات القابلــة للتحميــل، وباالأخــص ســطح بيــىف اضيــة؛ الرب االفرت
ــذكاء  ــات ال ــرش واالآالت؛ برمجي ف الب ــ�ي ــل ب ــهيل التفاع ــر لتس مف
دراك  ، برمجيــات االإ االصطناعــي، وباالأخــص برمجيــات التعلــم االآىلي
البــري، برمجيــات التعــرف عــى الــكالم أو اللغــة، برامــج صنــع 
جمــة، برمجيــات التعــرف عــى اللمــس،  القــرار، برمجيــات الرت
ــة  ــل اللغ ــات لتحوي ــة، برمجي ــن المحادث ــار ع ــات االستفس برمجي
ــات  ــل االآالت، وبرمجي ــن قب ــذ م ــة للتنفي ــر قابل ــة إىل أوام الطبيعي
يــل يمكنــه  ف ي قابلــة للترف

ا�ف المســاعد الرقمــي؛ برنامــج مســاعد افــرت
ــن  ــيطه م ــم تنش ــتخدم يت ــن مس ــة ع ــات نياب ــام أو خدم أداء مه

خــالل إدخــال المســتخدم وإدراك الموقــع والمعلومــات عــرب
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intelligence) platforms, namely, bots, virtual agents 
and virtual assistants; Downloadable software, namely, 
an interpretive interface for facilitating interaction 
between humans and machines; Artificial intelligence 
software, namely, machine learning software, visual 
perception software, speech or language recognition 
software, decision-making software, translation 
software, touch recognition software, conversational 
query software, software for converting natural 
language into machine-executable commands, and 
digital assistant software; Downloadable virtual 
assistant software that can perform tasks or services on 
behalf of a user that is activated by user input, location 
awareness, and online information; Downloadable 
software for providing consumer information; 
Downloadable software for providing electronic 
maps; Location-aware downloadable software for 
searching, determining, and sharing locations; 
Downloadable software for searching and identifying 
employment opportunities; Downloadable software for 
identifying and allowing users to contact government 
representatives; Downloadable software providing 
location-based weather information; Downloadable 
software providing, linking to, or streaming news or 
current events information; Parental control software; 
Computer software; Computer operating systems; 
Downloadable software for enabling electronic devices 
to share data and communicate with each other; 
Computer peripheral devices; Wearable peripherals for 
computers, tablet computers, mobile devices and mobile 
telephones; Digital media streaming devices; Headsets 
and headphones; Video display hardware, namely, video 
drivers for video eyewear; Cameras; Batteries; Battery 
cases; Battery packs; Rechargeable electric battery 
devices, namely, rechargeable batteries and portable 
power supplies; Battery chargers; Rechargeable 
external battery packs for use with mobile electronic 
devices; Power charging and power management 
devices for mobile electronic devices; Charging stands 
for mobile electronic devices; External chargers for 
use with computers, tablet computers, mobile devices 
and mobile telephones; Wireless charging cases for use 
with computers, tablet computers, mobile devices and 
mobile telephones; Power adapters; Electrical adapters, 
cable, and connectors; Bags and cases specially adapted 
for mobile electronic devices; Protective covers and 
cases for mobile electronic devices; Holders, armbands, 
clips and carrying cases specially adapted for mobile 
electronic devices; Wall mounts for mounting mobile 
electronic devices; Stands for mobile electronic devices; 
Holders for mobile electronic devices; Remote controls 
for mobile electronic devices; Audio speakers; Electrical 
audio and speaker cables and connectors; Electronic

معلومــات  لتوفــري  للتحميــل  قابلــة  برمجيــة  نــت؛  نرت االإ شــبكة 
الخرائــط  لتوفــري  للتحميــل  قابلــة  برمجيــات  المســتهلك؛ 
ــة للتحميــل مدركــة للموقــع مــن أجــل  ــات قابل ــة؛ برمجي وني لكرت االإ
ــل  ي ف ــة للترف ــات قابل ــع؛ برمجي ــاركة المواق ــد ومش ــث والتحدي البح
للبحــث عــن فــرص العمــل وتحديدهــا؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل 
ف  ف مــن االتصــال بالممثلــ�ي ف المســتخدم�ي مــن أجــل تحديــد وتمكــ�ي
ــس  ــات الطق ــر معلوم ــل توف ــة للتحمي ــات قابل ؛ برمجي ف ــ�ي الحكومي
عــى أســاس الموقــع؛ برمجيــات قابلــة للتحميــل توفــر ربــط، أو بــث 
ــة  ــات المراقب ــة؛ برمجي ــن االأحــداث الجاري ــات ع ــار أو معلوم االأخب
الحاســوب؛  تشــغيل  أنظمــة  الحاســوب؛  برمجيــات  االأبويــة؛ 
ــة  وني لكرت ــزة االإ ف االأجه ــ�ي ــل تمك ــن أج ــل م ــة للتحمي ــات قابل برمجي
ــزة  ــض؛ االأجه ــا البع ــع بعضه ــل م ــات والتواص ــادل البيان ــن تب م
ــزة  ــداء الأجه ــة لالرت ــة القابل ــزة الطرفي ــيب؛ االأجه ــة للحواس الطرفي
المحمولــة  واالأجهــزة  اللوحيــة  الحاســوب  وأجهــزة  الحاســوب 
ــزة  ــة؛ أجه ــائط الرقمي ــق الوس ــزة تدف ــة؛ أجه ــف المحمول والهوات
الــرأس والســماعات؛ أجهــزة عــرض الفيديــو، وباالأخــص برامــج 
البطاريــات؛  ات؛  الكامــري الفيديــو؛  لنظــارات  الفيديــو  تشــغيل 
أغطيــة البطاريــات؛ حــزم البطاريــات؛ أجهــزة البطاريــة الكهربائيــة 
عــادة  عــادة الشــحن، باالأخــص البطاريــات القابلــة الإ القابلــة الإ
الشــحن وإمــدادات الطاقــة المحمولــة؛ أجهــزة شــحن البطاريــات؛ 
الشــحن  عــادة  الإ القابلــة  الخارجيــة  البطاريــات  شــحن  أجهــزة 
ونيــة المتنقلــة؛ أجهــزة شــحن  لكرت لالســتخدام مــع االأجهــزة االإ
ونيــة المتنقلــة؛ أماكن  لكرت الطاقــة وأجهــزة إدارة الطاقــة لالأجهــزة االإ
ونيــة المتنقلــة؛ أجهــزة الشــحن الخارجيــة  لكرت الشــحن لالأجهــزة االإ
ــة  ــوب اللوحي ــزة الحاس ــوب، أجه ــزة الحاس ــع أجه ــتخدام م لالس
الشــحن  أغطيــة  المحمولــة؛  والهواتــف  المحمولــة  واالأجهــزة 
الالســلكية لالســتخدام مــع أجهــزة الحاســوب، أجهــزة الحاســوب 
اللوحيــة واالأجهــزة المحمولــة والهواتــف المحمولــة؛ محــوالت 
الطاقــة؛ المحــوالت الكهربائيــة، والكابــالت والموصــالت، الحقائــب 
المحمولــة؛  ونيــة  لكرت االإ لالأجهــزة  خصيًصــا  المهيــأة  واالأغلفــة 
المحمولــة؛  ونيــة  لكرت االإ لالأجهــزة  الواقيــة  واالأغطيــة  االأغطيــة 
خصيًصــا  مهيــأة  حمــل  وحقائــب  ومشــابك  وشــارات  حوامــل 
كيــب االأجهــزة  ونيــة المحمولــة؛ حوامــل الحائــط لرت لكرت لالأجهــزة االإ
ي المحمولــة، 

و�ف ونيــة المحمولــة؛ حامــل لالأجهــزة االلكــرت لكرت االإ
ونيــة المحمولــة؛ أجهــزة التحكــم عــن  لكرت حوامــل لالأجهــزة االإ
ات الصــوت؛ الكابــالت  ونيــة المحمولــة؛ مكــرب لكرت بعــد لالأجهــزة االإ
والموصــالت الكهربائيــة للصــوت والســماعات؛ قطــع غيــار الكابــالت 
ونيــة  لكرت االإ الكابــالت  مــن  أجــزاء  ات؛  ف والتجهــري ونيــة  لكرت االإ
المخصصــة  والكبــالت  ونيــة؛  لكرت االإ والكابــالت  والعوامــات؛ 
وموصــالت  الطاقــة  كابــالت  البريــة؛  شــارات  االإ رســال  الإ
أجهــزة  الصــوت؛  اســتقبال  أجهــزة  الميكروفونــات؛  الكابــالت؛ 
ــرأس؛ مســتقبالت  ــة عــى ال ــو المثبت إرســال الصــوت عــرض الفيدي
رســال  ونيــة؛ أجهــزة اســتقبال الفيديــو؛ أجهــزة االإ لكرت شــارات االإ االإ
شــارات؛ أجهــزة  عــادة إنتــاج الصــوت واالإ واالســتقبال الالســلكية الإ
ــدية؛  ــركات الجس ــة الح ــات لمراقب ــة؛ مجس ــعار الكهربائي االستش
ي 

يــل الســتخدامها �ف ف ائــح جــوال ))SIM؛ برمجيــات قابلــة للترف �ش
ــل لتســهيل  ي ف ــة للترف ــات قابل ــات العمــالء ))CRM؛ برمجي إدارة عالق
ــة ــج قابل ــات؛ برام ع ــوال والترب ــع االأم ــع جم ــل وتوزي ــب تموي وترتي
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cables parts and fittings; Electronic cables; Cables 
for optical signal transmission; Power cables and 
cable connectors; Microphones; Audio receivers; 
Audio transmitters; Head-mounted video display; 
Receivers of electronic signals; Video receivers; Wireless 
transmitters and receivers for reproduction of sound 
and signals; Electric sensors; Sensors for monitoring 
physical movements; SIM cards; Downloadable 
software for use in customer relationship management 
(CRM); Downloadable software for facilitating and 
arranging for the financing and distribution of 
fundraising and donations; Downloadable software 
for online charitable fundraising services and financial 
donation services; Downloadable software for use 
in facilitating voice over internet protocol (VOIP) 
calls, phone calls, video calls, text messages, instant 
message and online social networking services; 
Telecommunications equipment for providing third 
party access to, and enabling the transmission of 
video, data and voice over, global communications 
networks, namely, mobile and access computer and 
mobile telephone terminals, base transceiver stations 
and wireless radio parts thereof, data transceivers, 
data repeaters, routers and switches, transmission 
circuits, integrated circuits, computer hardware, mobile 
cloud clients and servers, multiplexers, digital signal 
processors, radio frequency signal processors, mobile 
switching circuits, air traffic electrical controllers, 
mobility electrical controllers, access electrical 
controllers, remote port electrical controllers, radio 
ports, antennas, electronic radio components, software 
for telecommunications applications, and mobile 
core networks comprising data transceivers, wireless 
networks and gateways for collection, transmission and 
management of data, voice and video; Communication 
software and communication computer hardware for 
providing access to the Internet; Telecommunications 
equipment; Radio receivers and transmitters; GPS 
receivers; Downloadable software to allow users to 
perform e-commerce transactions via the internet and 
communications networks; Downloadable computer 
software that allows users to make payments and 
transfer funds; Downloadable computer software that 
enables online users to make payments and transfer 
funds across multiple websites and mobile applications; 
Downloadable computer software for processing 
electronic payments; Computer software in the 
nature of a query engine; Downloadable software for 
facilitating machine learning; Downloadable software 
for building user interfaces; Downloadable electronic 
publications; Downloadable software for opinion 
polling; Downloadable software allowing users to post 
questions with answer options; Interactive photo and

ــت  ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة ع ي ــات الخري ع ــع الترب ــات جم ــل لخدم ي ف للترف
ــتخدام  ــل لالس ــة للتحمي ــات قابل ؛ برمجي ــاىلي ع الم ــرب ــات الت وخدم
 VOIP(( ــت ن نرت ــول االإ ــرب بروتوك ــة ع ــات الصوتي ــهيل المكالم ي تس

�ف
النصيــة  والرســائل  الفيديــو  ومكالمــات  الهاتفيــة  والمكالمــات 
والرســائل الفوريــة وخدمــات التواصــل االجتماعــي عــرب شــبكة 
نــت؛ معــدات االتصــاالت الســلكية والالســلكية لتوفــري وصــول  نرت االإ
ف نقــل الفيديــو والبيانــات والصــوت عــرب شــبكات  الغــري إىل وتمكــ�ي
االتصــاالت العالميــة، باالأخــص محطــات الوصــول ومحطــات 
رســال  االإ المحمــول، ومحطــات  الهاتــف  الحاســوب ومحطــات 
ــة،  ــلكية ذات العالق ــو الالس ــزاء الرادي ــية وأج ــتقبال االأساس واالس
أجهــزة إرســال واســتقبال البيانــات، مكــررات البيانــات، أجهــزة 
ــة، أجهــزة  ــر المتكامل رســال، الدوائ ــر االإ ــح، دوائ ــه والمفاتي التوجي
رســال  الحاســوب، عمــالء وخــوادم الســحابة المتنقلــة، أجهــزة االإ
دد  شــارات الرقميــة، معالجــات إشــارات الــرت المتعــددة، معالــج االإ
ي 

ي �ف
ــا�أ ــم الكهرب ــزة التحك ــة، أجه ــل النقال ــر التبدي ــوي، دوائ الرادي

ــزة  ــة، أجه ــة الكهربائي ي الطاق
ــم �ف ــزة التحك ــة، أجه ــة الجوي الحرك

كهربائيــة للتحكــم بالحركــة، أجهــزة التحكــم الكهربائيــة عــن بعــد، 
ونيــة،  لكرت المنافــذ الراديويــة، الهوائيــات، المكونــات الراديويــة االإ
برمجيــات خاصــة بتطبيقــات االتصــاالت، والشــبكات االأساســية 
البيانــات،  ي تشــتمل عــى مرســالت ومســتقبالت 

الــىت المتنقلــة 
ــات  ــال وإدارة البيان ــع وإرس ــات لجم ــلكية والبواب الشــبكات الالس
الحاســوب  وأجهــزة  االتصــال  برمجيــات  والفيديــو؛  والصــوت 
نــت؛ معــدات  نرت الخاصــة باالتصــاالت لتوفــري الوصــول إىل شــبكة االإ
ــتقبالت  ــو؛ مس ــال للرادي ــزة إرس ــتقبال وأجه ــزة اس ــاالت؛ أجه اتص
يــل  ف للترف القابلــة  مجيــات  الرب )GPS)؛  المواقــع  تحديــد  نظــام 
ونيــة عــرب  لكرت ف بإجــراء معامــالت التجــارة االإ للســماح للمســتخدم�ي
ــة  ــوبية قابل ــج حاس ــاالت؛ برام ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــبكات االإ ش
ف إجــراء المدفوعــات وتحويــل االأمــوال؛  يــل تتيــح للمســتخدم�ي ف للترف
ــبكة  ــرب ش ف ع ــتخدم�ي ــن المس ــل تمّك ي ف ــل للترف ــوبية قاب ــج حاس برنام
نــت مــن إجــراء مدفوعــات وتحويــل االأمــوال عــرب العديــد مــن  نرت االإ
ــج  ــول؛ برام ــف المحم ــات الهات ــت وتطبيق ن ــبكات االنرت ــع ش مواق
ونيــة؛  لكرت يــل لمعالجــة المدفوعــات االإ ف حاســوبية القابلــة للترف
ــل  ــج قاب ــتعالم؛ برنام ــرك االس ــة مح ــن طبيع ــوبية م ــج حاس برام
لبنــاء  يــل  ف للترف قابــل  برنامــج  ؛  االآىلي التعلــم  لتســهيل  يــل  ف للترف
ــل؛  ي ف ــة للترف ــة القابل وني لكرت ــورات االإ ــتخدم؛ المنش ــات المس واجه
برمجيــة قابلــة للتحميــل مــن أجــل اســتطالع الــرأي؛ برمجيــات 
ــارات  ــع خي ــئلة م ــرش االأس ف بن ــتخدم�ي ــمح للمس ــل تس ي ف ــة للترف قابل
جابــة؛ الصــور الرقميــة الضوئيــة والفيديــو، وباالأخــص االأكشــاك  االإ
الصــور  ونــرش  وطبــع  وتحريــر  وتحميــل  اللتقــاط  الحاســوبية 
ــن  ــل تزام ــن أج ــل م ــة للتحمي ــات قابل ــو؛ برمجي ــة والفيدي الرقمي
ــت أو  ــاز ثاب ــاز أو جه ــاز وجه ــدة أو جه ــة بعي ف محط ــ�ي ــات ب البيان
ــات  ــوت، برمجي ــى الص ــرف ع ــادة والتع ــات القي ــد؛ برمجي ــن بع ع
تحويــل الــكالم إىل النصــوص؛ تطبيقــات برمجيــة مفعلــة بالصــوت 
ــل  ل وتكام ف ــرف ــة الم ــات أتمت ــخصية؛ برمجي ــات الش دارة المعلوم الإ
ليــة؛ برمجيــات االتصــاالت الالســلكية لنقــل الصــوت  ف االأجهــزة المرف
ــتخدم  ــل تس ي ف ــة للترف ــج قابل ــات؛ برام ــو والبيان ــوت والفيدي والص
بالصــوت  فيهــا  التحكــم  يتــم  ي 

الــىت المعلومــات  ي 
�ف للتحكــم 

ــرف ــل للتع ي ف ــة للترف ــات قابل ؛ برمجي ــخىي ــاعد الش ــزة المس وأجه
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video equipment, namely, kiosks computer hardware 
for capturing, uploading, editing, printing and sharing 
digital images and video; Downloadable software for 
the synchronization of data between a remote station 
or device and a fixed or remote station or device; 
Voice command and recognition software, speech 
to text conversion software; Voice-enabled software 
applications for personal information management; 
Home automation and home device integration 
software; Wireless communication software for voice, 
audio, video, and data transmission; Downloadable 
software used for controlling stand-alone voice 
controlled information and personal assistant devices; 
Downloadable software for voice recognition for 
use in connection with the transmission of voice 
and data; Downloadable software for accessing, 
browsing, and searching online databases, audio, 
video, and multimedia content, games, and software 
applications, and software application marketplaces; 
Downloadable software for use to connect and 
control internet of things (iot) electronic devices; 
Computer application software for handheld wireless 
devices, namely, software for controlling, integrating, 
operating, connecting, and managing voice controlled 
information devices, namely, cloud-connected 
and voice-controlled smart consumer electronic 
devices and electronic personal assistant devices; 
Downloadable software for processing, reproducing, 
synchronizing, recording, organizing, downloading, 
uploading, transmitting, streaming, receiving, 
playing and viewing text, multimedia and data files; 
Downloadable software, for personalized, interactive 
television (TV) programming and for use in displaying 
and manipulating visual media, graphic images, text, 
photographs, illustrations, digital animation, video 
clips, film footage and audio data; Downloadable 
software in the nature of a mobile application for 
telecommunication services for providing transmission 
of voice, data, video, and media content via the internet 
and the worldwide web for computers or other portable 
consumer electronic devices; Downloadable software 
for searching television entertainment exploration 
guides; Downloadable software for searching, locating, 
compiling, indexing, correlating, navigating, obtaining, 
downloading, receiving, encoding, decoding, playing, 
storing and organizing text, data, images, graphics, 
audio and video on a global computer network; 
Downloadable software to enhance mobile access 
to the internet via computers, mobile computers, 
and mobile communications devices; Downloadable 
software for formatting and converting content, text, 
visual works, audio works, audiovisual works, literary 
works, data, files, documents and electronic works into

عــى الصــوت لالســتخدام فيمــا يتعلــق بنقــل الصــوت والبيانــات؛ 
نت  نرت يــل للوصــول إىل قواعــد البيانــات عــى االإ ف برمجيــات قابلــة للترف
والتصفــح والبحــث فيهــا، ومحتــوى الصــوت والفيديــو والوســائط 
ــات  ــواق تطبيق ــج، وأس ام ــات الرب ــاب، وتطبيق ــددة، واالألع المتع
ي االتصــال 

يــل الســتخدامها �ف ف مجيــات؛ برمجيــات قابلــة للترف الرب
نت االأشــياء )IOT)؛ برمجيات  ي إنرت

ونيــة �ف لكرت ي االأجهــزة االإ
والتحكــم �ف

باليــد،  المحمولــة  الالســلكية  لالأجهــزة  الحاســوبية  التطبيقــات 
ــل وإدارة  ــغيل وتوصي ــج وتش ــم ودم ــات للتحك ــص برمجي وباالأخ
ي يتــم التحكــم فيهــا بالصــوت، وباالأخــص 

أجهــزة المعلومــات الــىت
ــحابية  ــبة الس ــة بالحوس ــة متصل ــتهلك ذكي ــة للمس وني ــزة إلكرت أجه
ي يتــم التحكــم فيهــا بالصــوت وأجهــزة المســاعدة الشــخصية 

والــىت
يــل مــن أجــل معالجــة، نســخ،  ف ــة للترف ــات قابل ــة؛ برمجي وني لكرت االإ
تدفــق،  إرســال،  يــل، تحميــل،  ف ترف تنظيــم،  تزامــن، تســجيل، 
الوســائط  ملفــات  النصــوص،  ومشــاهدة  عــرض  اســتقبال، 
مجــة التلفزيــون  المتعــددة والبيانــات؛ برامــج قابلــة للتحميــل، لرب
ي عــرض ومعالجــة الوســائط المرئيــة 

التفاعــىي )TV)، لالســتخدام �ف
والصــور البيانيــة والنصــوص والصــور الفوتوغرافيــة والصــور 
ــو ولقطــات  ــة ومشــاهد الفيدي ــة الرقمي ــة والصــور المتحرك البياني
يــل مــن طبيعــة  ف االأفــالم والبيانــات الســمعية؛ برمجيــات قابلــة للترف
لتوفــري إرســال الصــوت  تطبيــق متنقــل لخدمــات االتصــاالت 
نــت وشــبكة  نرت االإ شــبكة  عــرب  والوســائط  والفيديــو  والبيانــات 
ونيــة  لكرت هــا مــن االأجهــزة االإ نــت العالميــة للحواســيب أو غري االنرت
يــل مــن أجــل البحــث عــن  ف المحمولــة باليــد؛ برمجيــات قابلــة للترف

ــل ي ف ــة للترف ــج قابل ــة؛ برام ــه التلفزيوني في ــاف الرت ــة استكش أدل
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a format compatible with portable electronic devices 
and computers; Electronic communication equipment 
and instruments, namely, mobile and wearable digital 
electronic devices for sending and receiving of text, 
data, audio, image, and video files; Telecommunications 
apparatus and instruments, namely, speakers and 
microphones sold as component features of computers, 
mobile and wearable digital electronic devices for 
the sending and receiving of telephone calls, text 
messages, electronic mail, and other digital data, and 
for use in providing access to the internet; Electronic 
notepads; Electronic personal organizers; Electronic 
voice recording and voice recognition apparatus; 
Portable digital electronic devices for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing, 
and receiving text, data, and digital files; Wearable 
computer hardware; Wearable digital electronic 
devices comprised primarily of software for alerts, 
messages, emails, and reminders, and for recording, 
organizing, transmitting, manipulating, reviewing, 
and receiving text, data, audio, image and digital 
files and display screens; Downloadable software for 
accessing, browsing and searching online databases; 
Downloadable software for accessing, monitoring, 
searching, displaying, reading, recommending, 
sharing, organizing, and annotating news, sports, 
weather, commentary, and other information, content 
from periodicals, blogs, and websites, and other text, 
data, graphics, images, audio, video, and multimedia 
content; Downloadable software for creating, 
authoring, distributing, downloading, transmitting, 
receiving, playing, editing, extracting, encoding, 
decoding, displaying, storing and organizing text, 
data, graphics, images, audio, video, and multimedia 
content, electronic publications, and electronic games; 
Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; Apparatus for transmission of 
communication; Apparatus for data storage, namely, 
mobile and wearable digital electronic devices for 
the storage of text, data, audio, image, and video 
files; Blockchain; Blockchain software; Downloadable 
software in the field of blockchain; Downloadable 
software for use with digital currency, crypto currency 
and virtual currency; Digital currency wallet and storage 
services software; Downloadable computer software 
for use as a cryptocurrency wallet; Cryptocurrency 
hardware wallet; Downloadable computer software for 
use as a digital wallet; Downloadable computer software 
for use as an electronic wallet; Computer programs 
and downloadable computer application software for 
electronic storage of data; Downloadable software for 
providing a digital wallet; Downloadable software for 
digital currency payment and exchange transactions;
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Downloadable software for use in managing portfolios 
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; Downloadable 
software for electronic wallet services; Downloadable 
e-wallets; Distributed ledger platform software; 
Software for use with dist
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Goods/Services:
Virtual reality headsets for playing video games 
for connection to computers, video game consoles, 
handheld video game consoles, tablet computers, 
mobile devices, and mobile phones in order to enable 
virtual reality experiences; Electronic and interactive 
multimedia game consoles; Video game interactive 
remote control units; Wearable peripherals for playing 
video games specially adapted for computers, video 
game consoles, handheld video game consoles, tablet 
computers, mobile devices, and mobile telephones; 
Game controllers for computer games; Audio and visual 
headsets for use in playing video games; Hand-held 
units for playing electronic, computer, interactive, and 
video games; Gaming devices, mobile gaming devices, 
namely, gaming machines with or without video 
output for playing computer games and video games; 
Computer game consoles for use with an external 
display screen or monitor; Apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with an external 
display screen or monitor; Apparatus for electronic 
games adapted for use with an external display screen

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي تتصــل بالحواســيب لممارســة العــاب 

ا�ف ســماعات الواقــع االفــرت
الفيديــو  العــاب  أجهــزة  الفيديــو،  العــاب  أجهــزة  الفيديــو، 
المحمولــة  االأجهــزة  اللوحيــة،  الحواســيب  باليــد،  المحمولــة 
ــزة  ؛ أجه ي

ا�ف ــرت ــع االف ــارب الواق ف تج ــ�ي ــة لتمك ــف المحمول والهوات
ونيــة والتفاعليــة متعــددة الوســائط؛ وحــدات  لكرت االألعــاب االإ
ــة  ــد؛ االأجهــزة الطرفي ــة بالي ــة المحمول التحكــم عــن بعــد التفاعلي
ي يمكــن ارتداؤهــا لتشــغيل ألعــاب الفيديــو المهيــأة خصيصــا 

الــىت
العــاب  أجهــزة  الفيديــو،  العــاب  أجهــزة  الحاســوب،  الأجهــزة 
االأجهــزة  اللوحيــة،  الحواســيب  باليــد،  المحمولــة  الفيديــو 
ي االألعــاب 

المحمولــة والهواتــف المحمولــة؛ أجهــزة التحكــم �ف
الحاســوبية/ألعاب الحاســوب؛ أجهــزة الــرأس الســمعية والبريــة 
ي ممارســة ألعــاب الفيديــو؛ وحــدات يدويــة لممارســة 

لالســتخدام �ف
االألعــاب الحاســوبية وألعــاب الحواســيب واالألعــاب التفاعليــة 
ــة  ــاب المحمول ــزة االألع ــاب، أجه ــزة االألع ــو؛ أجه ــاب الفيدي وألع
أو ال تشــمل  ي تشــمل 

الــىت االألعــاب  أجهــزة  باليــد، وباالأخــص 
مخــرج فيديــو لممارســة ألعــاب الفيديــو وألعــاب الحاســوب؛ 
أجهــزة ألعــاب الحواســيب لالســتخدام مــع شاشــة خارجيــة أو 
ــك  ــالف تل ــة بخ وني لكرت ــاب االإ ــي؛ أدوات لالألع ــرض خارج ــاز ع جه
المهيــأة لالســتخدام مــع شاشــة خارجيــة أو جهــاز عــرض خارجــي؛
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or monitor; Bags specially adapted for handheld 
video games and video game consoles; Computer and 
video game joysticks; Computer gaming consoles for 
recreational game playing; Fitted plastic films known 
as skins for covering and protecting electronic game 
playing apparatus, namely, video game consoles and 
hand-held video game units; Game controllers in the 
nature of keyboards for computer games; Games 
adapted for use with television receivers; Gaming 
headsets adapted for use in playing video games; Hand 
held joy stick units for playing video games; Handheld 
game consoles; Hand-held electronic games adapted 
for use with television receivers only; Hand-held games 
with liquid crystal displays; Hand-held units for playing 
electronic games for use with external display screen 
or monitor; Home video game machines; LCD game 
machines; Player-operated electronic controllers for 
electronic video game machines; Protective carrying 
cases specially adapted for handheld video games and 
video game consoles; Standalone video game machine; 
Stands for electronic game playing apparatus, namely, 
video game consoles and hand-held video game units; 
Tabletop units for playing electronic games other than 
in conjunction with a television or computer; Video 
game interactive hand held remote controls for playing 
electronic games; Controllers for game consoles; 
Arcade video game machines; Video game consoles; 
Games and playthings; Gymnastic and sporting articles 
not included in other classes; Decorations for Christmas 
trees; Body-building apparatus; Body-training 
apparatus; Body-training equipment; Equipment for 
sports and games; Exercise machines 

شاشــة  مــع  لالســتخدام  مهيــأة  ونيــة  لكرت االإ لالألعــاب  أدوات 
خارجيــة أو جهــاز عــرض خارجــي؛ حقائــب مخصصــة الألعــاب 
ي 

الفيديــو المحمولــة وأجهــزة العــاب الفيديــو؛ أذرع التحكــم �ف
ألعــاب الحواســيب والفيديــو؛ أجهــزة التحكــم بألعــاب الحاســوب 
لغايــات ترفيهيــة؛ االأفــالم البالســتيكية المجهــزة المعروفــة باســم 
ــة،  وني لكرت ــاب االإ ــزة االألع ــة أجه ــة وحماي ــود )Skins) لتغطي الجل
وباالأخــص أجهــزة العــاب الفيديــو ووحــدات العــاب الفيديــو 
ــة باليــد؛ أجهــزة التحكــم باالألعــاب مــن طبيعــة لوحــات  المحمول
المفاتيــح الألعــاب الحاســوب؛ ألعــاب مهيــأة لالســتخدام مــع 
ــاب  ــزة االألع ــماعات رأس الأجه ــة؛ س ــتقبال التلفزيوني ــزة االس أجه
الفيديــو؛  ألعــاب  ممارســة  ي 

�ف لالســتخدام  مهيــأة  ونيــة  لكرت االإ
وحــدات عصــا التحكــم المحمولــة باليــد لممارســة ألعــاب الفيديو؛ 
ونيــة المحمولــة  لكرت أجهــزة االألعــاب المحمولــة باليــد؛ االألعــاب االإ
باليــد المهيــأة لالســتخدام مــع أجهــزة االســتقبال التلفزيونيــة 
فقــط؛ االألعــاب المحمولــة باليــد ذات الشاشــات البلوريــة الســائلة؛ 
ونيــة ولالســتخدام  وحــدات تحمــل باليــد لممارســة االألعــاب االلكرت
مــع شاشــة عــرض خارجيــة أو جهــاز عــرض خارجــي؛ آالت ألعــاب 
الســائل  الكريســتال  شاشــات  ألعــاب  آالت  ليــة؛  ف المرف الفيديــو 
ي يديرهــا الالعــب الأجهــزة 

ونيــة الــىت لكرت )LCD)؛ أجهــزة التحكــم االإ
ونيــة؛ حقائــب حمــل واقيــة مهيــأة خصيًصــا  لكرت ألعــاب الفيديــو االإ
ــة  ــة لعب ــو؛ آل ــة وأجهــزة ألعــاب الفيدي ــو المحمول الألعــاب الفيدي
ونيــة،  لكرت فيديــو مســتقلة، منصــات الأجهــزة ممارســة االألعــاب االإ
ــاب  ــدات ألع ــو ووح ــاب الفيدي ــم بألع ــدات التحك ــص وح وباالأخ
ــاب  ــة االألع ــة لممارس ــدات منضدي ــد؛ وح ــة بالي ــو المحمول الفيدي
ــزة  ــوب؛ أجه ــون أو حاس ــاز تلفزي ــة بجه ــري المرتبط ــة غ وني لكرت االإ
ــد  ــة بالي ــة المحمول ــو التفاعلي ــاب الفيدي ــد بألع ــن بع ــم ع التحك
ــة؛ أجهــزة تحكــم الأجهــزة االألعــاب؛  وني لكرت لممارســة االألعــاب االإ
آالت ألعــاب االركيــد؛ أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ االألعــاب واللعــب؛ 
ــة  ــرى؛ زين ــات أخ ي فئ

ــة �ف ــري المدرج ــة غ ــاز والرياض أدوات الجمب
ــن  ــزة تماري ــام؛ أجه ــال االأجس ــزة كم ــالد؛ أجه ــد المي ــجار عي الأش
الجســم؛ معــدات تماريــن الجســم؛ معــدات للرياضــة واالألعــاب؛ 

ــن.  االت تمري
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Goods/Services:
Advertising services; Advertising via electronic media; 
Dissemination of advertising for others via a global 
computer network; Business and advertising services, 
namely, advertising services for tracking advertising 
performance, for managing, distributing and serving 
advertising, for analyzing advertising data, for reporting 
advertising data, and for optimizing advertising 
performance; Advertising services, namely, advertising 
campaign management, targeting, implementation 
and optimization services; Preparation and realization 
of media and advertising plans and concepts; Design of 
advertising materials for others; Advertising services, 
namely, media planning and media buying for others, 
brand evaluation and brand positioning services for 
others, and advertising procurement services for 
others; Ad serving, namely, placing advertisements 
on websites for others; Advertising, marketing and 
promoting the goods and services of others by means 
of providing photo and video equipment at special 
events; Organizing exhibitions and events in the field 
of software and hardware development for commercial 
or advertising purposes; Advertising services, namely, 
providing classified advertising space via the internet 
and other communication networks; Compiling of data 
in online computer databases and online searchable 
databases in the field of classifieds; Promoting the goods 
and services of others via computer and communication 
networks; Promoting the goods and services of others 
by means of distributing video advertising on via the 
internet and other communications networks; Providing 
promotional events via live streaming video; Marketing 
and promotion services; Consulting services in the 
fields of advertising and marketing; Business assistance 
and consulting services; Business consultation 
regarding marketing activities; Brand strategy 
consulting services; Business consultation in the field of 
telecommunications; Business management consulting 
services to enable business entities, non-governmental 
organizations and non-profit organizations to develop, 
organize, and administer programs to offer greater 
access to global communications networks; Business 
networking services; Employment consultancy and 
recruiting services; Promoting sales for others by 
facilitating pre-paid gift card services, namely, issuing 
gift card certificates that may be redeemed for goods 
or services; Advertising services for promoting public 
awareness about charitable, philanthropic, volunteer,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن عــرب الوســائل  عــالن؛ الدعايــة واالإ خدمــات الدعايــة واالإ
ــر  ــبكة كمبيوت ــى ش ــري ع ــات الغ ــات وإعالن ــرش دعاي ــة؛ ن وني لكرت االإ
عــالن، وباالأخــص خدمــات  عالميــة؛ خدمــات االأعمــال والدعايــة واالإ
ــة، وإدارة  ــة والدعائي عالني ــع أداء المــواد االإ عــالن لتتب ــة واالإ الدعاي
ــات  ــل البيان ــة، وتحلي ــة والدعائي عالني ــواد االإ ــم الم ــع وتقدي وتوزي
ف االأداء  عــالن، وتحســ�ي بــالغ عــن بيانــات الدعايــة واالإ الدعائيــة، واالإ
عــالن، وباالأخــص خدمــات  ؛ خدمــات الدعايــة واالإ ي

عــال�ف ي واالإ
الدعــا�أ

عالنيــة؛  ف الحمــالت الدعائيــة واالإ إدارة واســتهداف وتنفيــذ وتحســ�ي
عالنيــة، تصميــم  عالميــة واالإ إعــداد وتنفيــذ الخطــط والمفاهيــم االإ
عــالن،  واالإ الدعايــة  خدمــات  ؛  للغــري ودعائيــة  إعالنيــة  مــواد 
اء الوســائط/المواد الدعائيــة  عالمــي و�ش وباالأخــص التخطيــط االإ
، وتقييــم العالمــات التجاريــة وخدمــات تحديــد  عالميــة للغــري واالإ
عــالن عــن خدمــات  ، والدعايــة واالإ مكانــة العالمــات التجاريــة للغــري
ــري  ــات الغ ــع إعالن ــص وض ــات، باالأخ عالن ــة االإ ؛ خدم ــري اء للغ �ش
عــالن عــن ســلع وخدمــات  ونيــة؛ الدعايــة واالإ لكرت عــى المواقــع االإ
ويــج لهــا مــن خــالل توفــري معــدات الصــور  الغــري وتســويقها والرت
ي المناســبات الخاصــة؛ تنظيــم المعــارض والفعاليــات 

والفيديــو �ف
مجيــات واالأجهــزة الأغــراض تجاريــة أو دعائيــة  ي مجــال تطويــر الرب

�ف
عــالن، وباالأخــص توفري مســاحات  أو إعالنيــة؛ خدمــات الدعايــة واالإ
نــت وشــبكات االتصــال االأخــرى؛ تجميــع  نرت إعالنيــة مصنفــة عــرب االإ
نــت وقواعــد  نرت االإ بيانــات حاســوبية عــى  ي قواعــد 

البيانــات �ف
عالنــات  ي مجــال االإ

نــت �ف نرت البيانــات القابلــة للبحــث عــرب شــبكة االإ
ويــج لســلع وخدمــات الغــري عــرب شــبكات الحاســوب  المصنفــة؛ الرت
ــق  ــن طري ــري ع ــات الغ ــلع وخدم ــج لس وي ــال؛ الرت ــبكات االتص وش
نــت وشــبكات  نرت توزيــع إعالنــات الفيديــو عــرب مــن خــالل شــبكة االإ
االتصــال االأخــرى؛ توفــري أحــداث ترويجيــة عــرب بــث مبــا�ش 
ي 

ويــج، خدمــات استشــارية �ف للفيديــو؛ خدمــات التســويق والرت
التجاريــة  المســاعدة  والتســويق،  عــالن  واالإ الدعايــة  مجــاالت 
يتعلــق  فيمــا  التجاريــة  االستشــارات  االستشــارية؛  والخدمــات 
اتيجية للعالمــات  بأنشــطة التســويق؛ خدمــات استشــارات اســرت
الســلكية  ي مجــال االتصــاالت 

االأعمــال �ف التجاريــة؛ استشــارات 
ــات  ف كيان ــ�ي ــال لتمك ــارات إدارة االأعم ــات استش ــلكية؛ خدم والالس
االأعمــال والمنظمــات غــري الحكوميــة والمنظمــات غــري الربحيــة مــن 
ــبكات  ــرب إىل ش ــول أك ــري وص ــج لتوف ام ــم وإدارة الرب ــر وتنظي تطوي
استشــارات  التجاريــة؛  الشــبكات  العالميــة؛ خدمــات  االتصــال 
التوظيــف وخدمــات التوظيــف؛ تعزيــز المبيعــات للغــري مــن خــالل 
ــص  ــبًقا، باالأخ ــة مس ــا المدفوع ــات الهداي ــات بطاق ــهيل خدم تس
ــلع  ــتبدالها بس ــن اس ي يمك

ــىت ــا ال ــات الهداي ــهادات بطاق ــدار ش إص
ــام  ــي الع ــز الوع ــالن لتعزي ع ــة واالإ ــات الدعاي ــات؛ خدم أو خدم
ــة  ــة العام ــة، الخدم ــة، التطوعي ي ــة، الخري ي ــطة الخري ــول االأنش ح
نســانية؛ تقديــم برامــج المســابقات  والمجتمعيــة واالأنشــطة االإ
ــر ــالن لتقدي ع ــويق واالإ ــراض التس ــز الأغ ــز والجوائ ــج الحواف وبرام
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public and community service and humanitarian 
activities; Providing contest and incentive award 
programs for marketing and advertising purposes 
to recognize, reward and encourage individuals and 
groups which engage in self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community service and humanitarian activities and 
sharing of creative work product; Business consultancy 
services for professionals and businesses in the field of 
mobile software application development; Organizing, 
promoting, arranging and conducting special 
events, exhibitions, and tradeshows for commercial, 
promotional or advertising purposes; Organizing 
and conducting events, exhibitions, expositions and 
conferences for commercial purposes in the interactive 
entertainment, virtual reality, consumer electronics 
and video game entertainment industries; Online retail 
store services featuring virtual reality and augmented 
reality hardware and software; Online retail store 
services featuring virtual reality content and digital 
media namely, pre-recorded music, video, images, text, 
audiovisual works and virtual and augmented reality 
game software; Providing online marketplaces for 
sellers of goods and/or services; Business intermediary 
services in the nature of facilitating the exchange and sale 
of services and products of third parties via computer 
and communication networks; Connecting buyers and 
sellers via an online network environment; Promotional 
services, namely, providing electronic catalog services; 
Providing telephone directory information via global 
communications networks; Business assistance services, 
namely, customer relationship management; Providing 
commercial information, namely, user comments 
concerning business organizations, service providers, 
and other resources; Marketing research, namely, 
advertising campaign and consumer preferences 
research and analysis; Market research services; 
Provision of market research and information services; 
Business information management, namely, reporting 
of business information and business analytics in 
the fields of advertising and marketing; Business 
management; Business administration, office functions; 
Compiling online business directories featuring the 
businesses, products and services of others; Promoting 
the public interest and awareness of issues involving 
access to the internet for the global population; 
Association services, namely, promoting the adoption, 
acceptance and development of open source computer 
technologies; Organizing business networking events 
in the field of open source software; Promoting 
voluntary common industry standards for software 
development and execution; Arranging and conducting 
business conferences; Arranging and conducting

ف  ي تحســ�ي
ومكافــأة وتشــجيع االأفــراد والجماعــات الذيــن يشــاركون �ف

ي والتطوعــي  ي والخــري الــذات وتحقيــق الــذات والعمــل الخــري
نســانية ومشــاركة  والخدمــة العامــة والمجتمعيــة واالأنشــطة االإ
ــة  ــال المهني ــارات االأعم ــات استش ــي؛ خدم بداع ــل االإ ــج العم منت
ي مجــال تطويــر تطبيقــات برمجيــات الهاتــف 

كات �ف ف والــرش للمهنيــ�ي
ــة  ــداث الخاص ــة االأح ــب وإقام ــج وترتي ــم وتروي ــول؛ تنظي المحم
والمعــارض والمعــارض التجاريــة الأغــراض تجاريــة أو ترويجيــة 
أو دعائيــة؛ تنظيــم وإقامــة االأحــداث والمعــارض والمعــارض 
فيــه التفاعىي  ي مجــال الرت

التجاريــة والمؤتمــرات لالأغــراض التجاريــة �ف
ونيــات االســتهالكية وصناعــات ألعــاب  لكرت ي واالإ

ا�ف والواقــع االفــرت
ــبكة  ــرب ش ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــة؛ خدم فيهي ــو الرت الفيدي
ي وأجهــزة وبرمجيــات 

ا�ف االفــرت بالواقــع  ف  تتمــري ي 
الــىت نــت  نرت االإ

ــت  ن نرت ــرب االإ ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــزز؛ خدم ــع المع الواق
ي والوســائط الرقميــة مثــل 

ا�ف ف بمحتــوى الواقــع االفــرت ي تتمــري
الــىت

والنصــوص  والصــور  والفيديــو  مســبًقا  المســجلة  الموســيقى 
ي 

ا�ف ــرت ــع االف ــاب الواق ــج ألع ــة وبرام ــمعية البري ــال الس واالأعم
نــت لبائعــي الســلع و/ نرت والواقــع المعــزز؛ توفــري االأســواق عــرب االإ
ي تهــدف إىل تســهيل 

أو الخدمــات؛ خدمــات الوســاطة التجاريــة الــىت
ــر  ــبكات الكمبيوت ــرب ش ــري ع ــات الغ ــات ومنتج ــع خدم ــادل وبي تب
ــبكة  ــة ش ــرب بيئ ف ع ــ�ي ين والبائع ــرت ــط المش ــال؛ رب ــبكات االتص وش
ويــج، وباالأخــص تقديــم خدمــات الكتالــوج  نــت؛ خدمــات الرت نرت االإ
؛ توفــري معلومــات دليــل الهاتــف عــرب شــبكات االتصــال  ي

و�ف لكــرت االإ
العالميــة؛ خدمــات المســاعدة التجاريــة، وباالأخــص إدارة عالقــات 
تعليقــات  باالأخــص  التجاريــة،  المعلومــات  توفــري  العمــالء؛ 
ــات  ــي الخدم ــة ومقدم ــال التجاري ــة باالأعم ف المتعلق ــتخدم�ي المس
ــل  ــث وتحلي ــص لبح ــويق، وباالأخ ــاث التس ــرى؛ أبح ــوارد االأخ والم
ــات  ــتهلك؛ خدم ــالت المس ــة وتفضي عالني ــة واالإ ــالت الدعائي الحم
وخدمــات  الســوق  أبحــاث  خدمــات  توفــري  الســوق؛  أبحــاث 
ــر  ــداد تقاري ــص إع ــال، وباالأخ ــات االأعم ــات؛ إدارة معلوم المعلوم
الدعايــة  مجــاالت  ي 

�ف االأعمــال  وتحاليــل  التجاريــة  المعلومــات 
ــل  ــال، وتفعي ــه االأعم ــال؛ توجي ــويق؛ ادارة االعم ــالن والتس ع واالإ
ي 

نــت الــىت نرت ؛ تجميــع أدلــة االأعمــال عــرب شــبكة االإ ي النشــاط المكتــىب
ــز المصلحــة  تعــرض أعمــال الغــري ومنتجاتهــم وخدماتهــم؛ تعزي
نــت  نرت العامــة والوعــي بالقضايــا المتعلقــة بالوصــول إىل شــبكة االإ
ي وقبول 

ابــط، وباالأخــص تشــجيع تبــىف لســكان العالــم؛ خدمــات الرت
ــات  ــم فعالي ــر مفتوحــة المصــدر؛ تنظي ــات الكمبيوت ــر تقني وتطوي
ــز  ــات مفتوحــة المصــدر؛ تعزي مجي ي مجــال الرب

ــال �ف شــبكات االأعم
مجيــات وتنفيذها؛  كة لتطويــر الرب معايــري الصناعــة الطوعيــة المشــرت
ترتيــب وعقــد المؤتمــرات التجاريــة، تنظيــم وعقــد مؤتمــرات 
إجــراء  مجــة؛  الرب لغــة  واســتخدام  تطويــر  مجــال  ي 

�ف االأعمــال 
ي مجــال وســائل التواصــل االجتماعــي؛ خدمــات 

تحقيقــات تجاريــة �ف
ي مجــال تقييــم محتــوى وســائل التواصــل االجتماعــي؛ 

استشــارية �ف
ي مجــال سياســات وأنظمــة وســائل التواصــل 

خدمــات استشــارية �ف
ويــج؛  عــالن والرت االجتماعــي؛ خدمــات التســويق والدعايــة واالإ
عالن؛ خدمــات معلومات االأســواق؛  خدمــات االأعمــال والدعايــة واالإ
ــع الســلع  ــت لبي ن نرت ي يعــرض ســوًقا عــرب االإ

و�ف توفــري موقــع إلكــرت
ــداول  ــن؛ خدمــات الت ف آخري ــة وتداولهــا مــع مســتخدم�ي اضي االفرت
نــت؛ ترتيــب وإجــراء االأحــداث الخاصــة الأغــراض نرت عــرب شــبكة االإ
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business conferences in the field of programming 
language development and use; Conducting business 
investigations in the field of social media; Consulting 
services in the field of evaluating social media content; 
Consulting services in the field of social media policies 
and regulations; Marketing, advertising and promotion 
services; Business and advertising services; Market 
intelligence services; Providing a website featuring an 
online marketplace for selling and trading virtual goods 
with other users; Online trading services; Arranging 
and conducting special events for business purposes; 
Blockchain as a service, namely, business advice and 
information in the field of blockchain technology; 
Provision of electronic reminders and notifications; 
Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via the 
internet and communications networks; Advertising 
services, namely, targeting and optimization of 
online advertising; Arranging and conducting special 
events for commercial, promotional or advertising 
purposes; Association services that promote the 
interests of professionals and businesses in the 
field of mobile software application development; 
Brand consulting; Business and advertising services, 
namely, advertising services for tracking advertising 
performance, for managing, distributing and 
serving advertising, for analyzing advertising data, 
for reporting advertising data, and for optimizing 
advertising performance; Business and advertising 
services, namely, media planning and media buying 
for others; Procurement services for others, namely, 
purchasing goods and service for other businesses; 
Business networking; Charitable services, namely, 
promoting public awareness about charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities; Consulting services 
in the fields of advertising and marketing, namely, 
customizing advertising and marketing efforts of 
others; Dissemination of advertising for others via the 
internet and communication networks; Employment 
and recruiting services; Facilitating the exchange 
and sale of services and products of third parties via 
computer and communication networks; Marketing, 
advertising and promotion services, namely, providing 
information regarding discounts, coupons, rebates, 
vouchers, links to retail websites of others, and special 
offers for the goods and services of others; Online 
advertising and promoting the goods and services 
of others via the internet; Online retail store services 
featuring virtual reality, mixed reality and augmented 
reality headsets, games, content and digital media; 
Online retail store services in relation to electronic 
wearable fitness devices, personal weighing scales,

وباالأخــص  كخدمــة،  المتسلســلة  البيانــات  قواعــد  االأعمــال؛ 
ي مجــال تقنيــات قواعــد البيانــات 

المشــورة والمعلومــات التجاريــة �ف
ونيــة؛ خدمــات  لكرت المتسلســلة؛ توفــري التنبيهــات واالإخطــارات االإ
عــالن وتوزيــع المعلومــات، باالأخــص توفــري مســاحات  الدعايــة واالإ
نــت وشــبكات االتصــال؛ خدمــات  نرت إعالنيــة مصنفــة عــرب شــبكة االإ
ــرب  ــالن ع ع ف االإ ــ�ي ــتهداف وتحس ــص اس ــالن، وباالأخ ع ــة واالإ الدعاي
ــة  نــت؛ ترتيــب وإجــراء أحــداث خاصــة الأغــراض تجاري نرت شــبكة االإ
ــزز  ي تع

ــىت ــط ال اب ــات الرت ــة؛ خدم ــة أو إعالني ــة أو دعائي أو ترويجي
ــات  ــر تطبيق ــال تطوي ي مج

ــة �ف ــال التجاري ف واالأعم ــ�ي ــح المهني مصال
برمجيــات االأجهــزة المحمولــة؛ استشــارات العالمــات التجاريــة؛ 
خدمــات  وباالأخــص  عــالن،  واالإ والدعايــة  االأعمــال  خدمــات 
وإدارة  عالنــات،  واالإ الدعايــات  أداء  لتتبــع  عــالن  واالإ الدعايــة 
عــالن،  ــة واالإ ــات الدعاي ــل بيان ــات، وتحلي عالن ــم االإ ــع وتقدي وتوزي
؛ خدمــات  ي

عــال�ف ف االأداء االإ عــالن، وتحســ�ي ــات االإ ــالغ عــن بيان ب واالإ
عالمــي  االإ التخطيــط  وباالأخــص  عــالن،  واالإ والدعايــة  االأعمــال 
ــص  ، وباالأخ ــري يات للغ ــرت ــات المش ؛ خدم ــري ــائط للغ اء الوس و�ش
شــبكات  االأخــرى؛  التجاريــة  لالأعمــال  والخدمــات  الســلع  اء  �ش
يــة، وباالأخــص نــرش الوعــي العــام  االأعمــال؛ الخدمــات الخري
ــة  ــة العام ــة، الخدم ــة، التطوعي ي ــة، الخري ي ــطة الخري ــول االأنش ح
ي 

�ف االستشــارية  الخدمــات  نســانية؛  االإ واالأنشــطة  والمجتمعيــة 
تخصيــص  وباالأخــص،  والتســويق  عــالن  واالإ الدعايــة  مجــاالت 
ــات  عالن ــات واالإ ــرش الدعاي ــويق، ن ــة والتس ي الدعاي

ــري �ف ــود الغ جه
نــت وشــبكات االتصــال؛ خدمــات التوظيــف  نرت للغــري عــرب شــبكة االإ
ــرب  ــري ع ــات الغ ــات ومنتج ــع خدم ــادل وبي ــهيل تب ؛ تس ف ــ�ي والتعي
شــبكات الكمبيوتــر وشــبكات االتصــال؛ خدمــات التســويق والدعايــة 
المتعلقــة  المعلومــات  توفــري  وباالأخــص  ويــج،  والرت عــالن  واالإ
بالخصومــات، والقســائم )كوبونــات)، والخصومــات، والقســائم، 
، والعــروض  والروابــط إىل مواقــع البيــع بالتجزئــة الخاصــة بالغــري
ــالن  ع ــة واالإ ؛ الدعاي ــري ــة بالغ ــات الخاص ــلع والخدم ــة للس الخاص
ويــج لســلع وخدمــات الغــري عــرب شــبكة  نــت والرت نرت عــرب شــبكة االإ
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــت؛ خدم ن نرت االإ
ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  ومحتــوى  وألعــاب  بســماعات  ف  تتمــري ي 
الــىت

والواقــع المختلــط والواقــع المعــزز والوســائط الرقميــة؛ خدمــات 
ــق بأجهــزة  نــت فيمــا يتعل نرت ــة عــرب شــبكة االإ ــع بالتجزئ متاجــر البي
ونيــة القابلــة لالرتــداء، وموازيــن الــوزن  لكرت اللياقــة البدنيــة االإ
ــداء، والمالبــس  ــة لالرت ــع االأنشــطة القابل الشــخصية، وأجهــزة تتب
المذكــورة؛  الســلع  وملحقــات  البدنيــة،  واللياقــة  الرياضيــة 
ويــج لهــا  تنظيــم المعــارض والمعــارض التجاريــة والفعاليــات والرت
ــن  ــري ع ــات الغ ــلع وخدم ــج لس وي ــة؛ الرت ــراض تجاري ــا الأغ وإدارته
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــى ش ــو ع ــات الفيدي ــع إعالن ــق توزي طري
نــت  نرت ويــج لســلع وخدمــات االآخريــن عــرب شــبكات االإ االتصــال؛ الرت
نــت  نرت وشــبكات االتصــال؛ توفــري أدلــة االأعمــال عــرب شــبكة االإ
؛ توفــري مرافــق عــرب  ي تعــرض أعمــال ومنتجــات وخدمــات الغــري

الــىت
ــرب  ــق ع ــري مراف ين؛ توف ــرت ف بالمش ــ�ي ــط البائع ــت لرب ن نرت ــبكة االإ ش
ويجيــة؛ توفــري  نــت لبــث الفيديــو المبــا�ش لالأحــداث الرت نرت شــبكة االإ
ين؛ خدمــات  ف بالمشــرت نــت لربــط البائعــ�ي نرت مرافــق عــرب شــبكة االإ
ــات  مجي ــت للرب ن نرت ــة عــرب شــبكة االإ ــع بالتجزئ ــة والبي ــع بالتجزئ البي
ي تتضمــن مستشــعرات تســمح

ونيــة واالأحذيــة الــىت لكرت واالأجهــزة االإ
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wearable activity trackers, fitness and sports apparel, 
and accessories for the aforesaid goods; Organizing, 
promoting and conducting exhibitions, tradeshows 
and events for business purposes; Promoting the 
goods and services of others by means of distributing 
video advertising on the internet and communication 
networks; Promoting the goods and services of 
others via the internet and communication networks; 
Providing online business directories featuring the 
businesses, products and services of others; Providing 
online facilities for connecting sellers with buyers; 
Providing online facilities for live streaming video 
of promotional events; Providing online facilities for 
connecting sellers with buyers; Retail and online retail 
services for software, electronic devices and footwear 
incorporating sensors that allow consumers to engage 
in virtual athletic competitions and individual and 
group fitness classes; Retail and online retail store 
services that allow consumers to engage in fitness 
coaching, virtual athletic competitions, and individual 
and group fitness classes; Retail store services in 
relation to electronic wearable fitness devices, personal 
weighing scales, wearable activity trackers, fitness and 
sports apparel, and accessories for the aforesaid goods. 

اضيــة  االفرت الرياضيــة  المســابقات  ي 
�ف بالمشــاركة  ف  للمســتهلك�ي

ــع  ــات البي ــة؛ خدم ــة والجماعي ــة الفردي ــة البدني ــص اللياق وحص
ف  ي تســمح للمســتهلك�ي

نــت الــىت نرت بالتجزئــة والمتاجــر عــرب شــبكة االإ
الرياضيــة  البدنيــة والمســابقات  اللياقــة  ي تدريــب 

بالمشــاركة �ف
؛  والجماعيــة  الفرديــة  البدنيــة  اللياقــة  وحصــص  اضيــة  االفرت
خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة فيمــا يتعلــق بأجهــزة اللياقــة 
ونيــة القابلــة لالرتــداء، وموازيــن الــوزن الشــخصية،  لكرت البدنيــة االإ
ــة  ــس الرياضي ــداء، والمالب ــة لالرت ــطة القابل ــع االأنش ــزة تتب وأجه

واللياقــة البدنيــة، وملحقــات الســلع المذكــورة. 

  

 

Date :21/04/2022  التاريخ :21/04/2022

Trademark No.:42695 العالمة التجارية رقم :  42695

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc.  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

Applicant Address :1601 Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Financial transaction processing services, namely, 
providing secure electronic transactions and payment 
options; Electronic processing of bill payment data for 
users of the internet and communication networks; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
توفــري  وباالأخــص  الماليــة،  المعامــالت  معالجــة  خدمــات 
المعالجــة  االآمنــة؛  الدفــع  وخيــارات  ونيــة  لكرت االإ المعامــالت 
نــت  نرت االإ لمســتخدمي  الفواتــري  دفــع  لبيانــات  ونيــة  لكرت االإ
الدفــع؛ معامــالت  معالجــة  خدمــات  االتصــاالت؛  وشــبكات 
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Payment transaction processing services; Electronic 
funds transfer services; Electronic credit card, debit 
card, and gift card transaction processing services; 
Providing electronic mobile payment services for 
others; Financial services; Payment processing 
services; Financial transaction services; Facilitating 
and arranging fundraising and the distribution of 
fundraising donations; Charitable services, namely, 
coordination of the procurement and distribution of 
monetary donations from individuals and companies 
to third-parties; Providing bill payment services via 
electronic mobile applications; Financial services, 
namely, providing a virtual currency for use by 
members of an online community in connection with 
video games, live streaming content, and video on 
demand content via the internet and communications 
networks; Financial exchange; Electronic mobile 
payment services for others; Virtual currency exchange; 
Electronic transfer of virtual currencies; Financial 
affairs, namely, financial management, financial 
planning, financial forecasting, financial portfolio 
management and financial analysis and consultation; 
Financial information provided by electronic means; 
Brokerage services; Dealer services; Currency dealing 
services; Digital currency services; Cryptocurrency 
services; Virtual currency services; Digital currency 
wallet and storage services; E-wallet services; Electronic 
wallet services; Financial services relating to electronic 
wallet services; Bill payment services provided via an 
electronic wallet; Electronic banking services via a 
global computer network; Currency trading; Electronic 
payment services involving electronic processing and 
subsequent transmission of bill payment data; Digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token trading services; Digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token processing services for others; 
Facilitating transfers of electronic cash equivalents; 
News reporting services in the field of financial news; 
Financial services, namely, providing virtual currency 
services for use by members of an online community 
via a global computer network; Issuance of tokens 
of value; Management of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; Financial services, namely, providing a 
financial exchange for the trading of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; Cryptocurrency trading services; 
Cryptocurrency exchange services; Cryptocurrency

ــالت  ــة معام ــات معالج ــاً؛ خدم وني ــوال الكرت ــل االأم ــات تحوي خدم
ونيــاً؛  بطاقــات االئتمــان بطاقــات الخصــم وبطاقــات الهدايــا الكرت
النقــال  الهاتــف  ي بواســطة 

و�ف لكــرت االإ الدفــع  تقديــم خدمــات 
ــع؛  ــة الدف ــات معالج ــل؛ خدم ــة والتموي ــات المالي ؛ الخدم ــري للغ
عــات  خدمــات المعامــالت الماليــة؛ تســهيل وترتيــب جمــع الترب
يــة، وباالأخــص تنســيق  عــات الماليــة؛ الخدمــات الخري وتوزيــع الترب
كات إىل  عــات النقديــة مــن االأفــراد والــرش اء وتوزيــع الترب عمليــات �ش
ــف  ــات الهات ــرب تطبيق ــري ع ــداد الفوات ــات س ــم خدم ، تقدي ــري الغ
ونيــة؛ الخدمــات الماليــة والتمويــل، وباالأخــص  لكرت المتنقــل االإ
ــة ليســتخدمها أعضــاء المجتمــع عــرب شــبكة  اضي ــة افرت توفــري عمل
ــا�ش  ــث المب ــوى الب ــو ومحت ــاب الفيدي ــق بألع ــا يتعل ــت فيم ن نرت االإ
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــب ع ــد الطل ــو عن ــوى الفيدي ومحت
ي 

و�ف لكــرت ؛ خدمــات الدفــع االإ االتصــاالت؛ التبــادل المــاىلي والتمويــىي
ــة؛  اضي ــالت االفرت ؛ رصف العم ــري ــول للغ ــف المحم ــطة الهات بواس
ــة،  ــؤون التمويلي ــة؛ الش اضي ــالت االفرت ي للعم

و�ف ــرت لك ــل االإ التحوي
دارة التمويليــة والتخطيــط التمويــىي والتنبــؤ التمويــىي  وباالأخــص االإ
وإدارة المحافــظ التمويليــة والتحليــل واالستشــارات التمويليــة؛ 
ــات  ــة؛ خدم وني لكرت ــائل االإ ــة بالوس ــة المقدم ــات التمويلي المعلوم
الوســاطة الماليــة؛ خدمــات الــوكالء؛ خدمــات التعامــل بالعمــالت؛ 
خدمــات العمــالت الرقميــة؛ خدمــات العمــالت المشــفرة؛ خدمــات 
وخدمــات  الرقميــة  العمــالت  محفظــة  اضيــة؛  االفرت العمــالت 
ونيــة  لكرت االإ المحفظــة  خدمــات  الرقميــة؛  العمــالت  تخزيــن 
ونيــة؛ خدمــات التمويــل  لكرت ))wallet-E؛ خدمــات المحفظــة االإ
ونيــة؛ خدمــات دفــع الفواتــري  لكرت المتعلقــة بخدمــات المحافــظ االإ
المرفيــة  الخدمــات  ونيــة؛  لكرت االإ المحفظــة  عــرب  المقدمــة 
العمــالت؛  تــداول  عالميــة؛  كمبيوتــر  شــبكة  عــرب  ونيــة  لكرت االإ
ونيــة  لكرت ي تشــمل المعالجــة االإ

ي الــىت
و�ف لكــرت خدمــات الدفــع االإ

؛ خدمــات تــداول  والتحويــل الالحــق لبيانــات ســداد الفواتــري
ــة، العمــالت المشــفرة،  اضي ــة، العمــالت االفرت العمــالت الرقمي
االأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، االأصــول 
المرقمنــة، الرمــوز الرقمــي، الرمــوز المشــفر ورمــوز الخدمــة؛ 
اضيــة،  االفرت العمــالت  الرقميــة،  العمــالت  معالجــة  خدمــات 
ــات  ــد البيان ــول قواع ــة وأص ــول الرقمي ــفرة، االأص ــالت المش العم
المتسلســلة، االأصــول المرقمنــة، الرمــوز الرقمــي، الرمــوز المشــفر 
؛ تســهيل عمليــات تحويــل المعــاِدالت/ ورمــوز الخدمــة للغــري
خبارية  ونيــة؛ خدمات تقديــم التقاريــر االإ لكرت المكافئــات النقديــة االإ
ي مجــال أخبــار التمويــل؛ الخدمــات التمويليــة، وباالأخــص تقديــم 

�ف
اضيــة الســتخدامها مــن قبــل أعضــاء  خدمــات العمــالت االفرت
نــت عــرب شــبكة كمبيوتــر عالميــة؛ إصــدار  نرت مجتمــع عــى شــبكة االإ
اضيــة،  رمــوز ذات قيمــة؛ إدارة العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات 
المتسلســلة، واالأصــول المرقمنــة، والرمــوز الرقميــة، والرمــوز 
المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ الخدمــات التمويليــة، وباالأخــص توفــري 
اضيــة،  التبــادل المــاىلي لتــداول العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات 
والرمــوز  الرقميــة،  والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة، 
ــداول العمــالت المشــفرة؛  المشــفرة، ورمــوز الخدمــة؛ خدمــات ت
خدمــات رصف العمــالت المشــفرة؛ معالجــة الدفــع بالعمــالت
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payment processing; Electronic payment services; 
Processing electronic payments through electronic 
wallet services; Currency management services; 
Currency transfer services; Financial services, namely, 
providing electronic transfer of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; Financial consultation in the field 
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; Providing 
electronic processing and tracking of electronic funds 
transfers; Currency exchange services; Investment 
management services; Custodial services for financial 
institutions and funds; Listing and trading of swaps 
and derivatives on digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; Monetary exchange; Clearing and reconciling 
financial transactions; Financial information services; 
Electronic financial trading services; Electronic 
financial trading, namely, trading of the field of 
digitized assets; Providing on-demand and real-time 
financial information about digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; Providing information in the fields of 
investment and finance over computer networks and 
global communication network; Electronic trading of 
financial instruments; Electronic commerce payment 
services; Electronic processing and transmission of bill 
payment data for users of internet and communications 
networks; Financial transaction processing services, 
namely, providing secure commercial transactions 
and payment options; Financial transaction services, 
namely, providing a virtual currency for use by 
members of an online community via the internet and 
communications networks; Merchant services, namely, 
payment transaction processing services; Payment 
processing services, namely, providing virtual currency 
transaction processing services for others; Pre-paid gift 
card services, namely, issuing gift card certificates that 
may be redeemed for goods or services. 

المدفوعــات  معالجــة  ؛  ي
و�ف لكــرت االإ الدفــع  خدمــات  المشــفرة؛ 

ــات  ــة؛ خدم وني لكرت ــظ االإ ــات المحاف ــالل خدم ــن خ ــة م وني لكرت االإ
إدارة العمــالت؛ خدمــات تحويــل العمــالت؛ الخدمــات التمويليــة، 
الرقميــة،  للعمــالت  ي 

و�ف لكــرت االإ التحويــل  توفــري  وباالأخــص 
ــة  ــول الرقمي ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي ــالت االفرت والعم
الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة،  البيانــات  قواعــد  وأصــول 
والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، ورمــوز الخدمــة؛ استشــارات 
اضيــة،  ي مجــال العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت

التمويــل �ف
والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات 
والرمــوز  الرقميــة،  والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة، 
ونيــة ومتابعــة  لكرت المشــفرة، ورمــوز الخدمــة؛ توفــري المعالجــة االإ
ونيــة؛ خدمــات رصف العمــالت؛ خدمــات  لكرت التحويــالت الماليــة االإ
ــة  ف للمؤسســات المالي إدارة االســتثمارات؛ خدمــات الحفــظ االأمــ�ي
المقايضــات )swaps) والمشــتقات  إدراج وتــداول  والصناديــق؛ 
ــة،  اضي ــالت االفرت ــة، والعم ــالت الرقمي ــى العم )derivatives) ع
والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات 
والرمــوز  الرقميــة،  والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة، 
مقاصــة  ؛  النقدي/المــاىلي الــرف  الخدمــة؛  ورمــوز  المشــفرة، 
ــة؛  ــات التمويلي ــات المعلوم ــة؛ خدم ــالت التمويلي ــوية المعام وتس
التمويليــة  المتاجــرة  ؛  ي

و�ف لكــرت االإ التمويــىي  التــداول  خدمــات 
الرقميــة؛  االأصــول  مجــال  ي 

�ف التــداول  باالأخــص  ونيــة،  لكرت االإ
ي الوقــت الفعــىي حــول 

توفــري معلومــات تمويليــة عنــد الطلــب و�ف
اضيــة، والعمــالت المشــفرة،  العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصول 
المرقمنــة، والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ 
ــبكات  ــرب ش ــل ع ــتثمار والتموي ــاالت االس ي مج

ــات �ف ــري المعلوم توف
ي 

و�ف لكــرت االإ التــداول  العالميــة،  االتصــاالت  الحاســوب وشــبكة 
ونيــة؛ المعالجــة  لكرت لــالأدوات الماليــة؛ خدمــات الدفــع للتجــارة االإ
ونيــة ونقــل بيانــات دفــع الفواتــري لمســتخدمي شــبكات  لكرت االإ
المعامــالت  نــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات معالجــة  نرت االإ
الماليــة والتمويليــة، باالأخــص توفــري المعامــالت التجاريــة وخيارات 
ــري  ــص توف ــة، باالأخ ــالت التمويلي ــات المعام ــة؛ خدم ــع االآمن الدف
نــت  نرت اضيــة ليســتخدمها أعضــاء مجتمــع عــرب شــبكة االإ عملــة افرت
نــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات التجــار،  نرت مــن خــالل باالإ
وباالأخــص خدمــات معالجــة معامــالت الدفــع؛ خدمــات معالجــة 
معامــالت  معالجــة  تقديــم خدمــات  وباالأخــص  المدفوعــات، 
؛ خدمــات بطاقــات الهدايــا المدفوعــة  اضيــة للغــري العمــالت االفرت
ي يمكــن 

ــىت ــا ال مســبًقا، باالأخــص إصــدار شــهادات بطاقــات الهداي
ــات.  ــلع أو خدم ــتبدالها بس اس
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Date :21/04/2022  التاريخ :21/04/2022

Trademark No.:42696 العالمة التجارية رقم :  42696

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc.  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

Applicant Address1601:  Willow Road Menlo Park, 
California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Telecommunications; Telecommunications services, 
namely, electronic transmission of electronic media, 
data, messages, graphics, images, photos, videos, audio 
visual content and files; Telecommunication services, 
namely, data transmission and reception services via 
telecommunication networks; Telecommunications 
and peer-to-peer network computer services, 
namely, electronic transmission of images, audio-
visual and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Photo, video, and 
data sharing services, namely, electronic transmission 
of digital photo files, videos, and audio visual content 
among internet users; Telecommunication services, 
namely, electronic exchange of voice, data, audio, 
video, text and graphics accessible via the internet 
and other communications networks; Providing 
access to computer, electronic and online databases; 
Providing access to computer databases in the fields of 
social networking and social introduction and dating; 
Providing online forums for communication on topics 
of general interest; Providing online chat rooms, instant 
messaging services, and electronic bulletin boards; 
Chatroom services for social networking; Providing 
online communications links which transfer mobile 
device and internet users to other webpages; Facilitating 
access to third party websites or to other electronic 
third party content via a universal login; Audio, text 
and video broadcasting services over the internet or 
other communications network; Voice over internet

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والالســلكية،  الســلكية  االتصــاالت  خدمــات  االتصــاالت؛ 
والبيانــات  ونيــة  لكرت االإ للوســائط  ي 

و�ف لكــرت االإ النقــل  وباالأخــص 
ومقاطــع  فوتوغرافيــة  والصــور وصــور  والرســومات  والرســائل 
الفيديــو والمحتــوى والملفــات الســمعية والبريــة؛ خدمــات 
ــرب  ــتقبالها ع ــات واس ــل البيان ــات نق ــص خدم ــاالت، وباالأخ االتص
ــات  ــلكية وخدم ــلكية والالس ــاالت الس ــاالت؛ االتص ــبكات االتص ش
ي للصــور، 

و�ف لكــرت كمبيوتــر شــبكة النــد للنــد، وباالأخــص، النقــل االإ
ومقاطــع  والصــور،  والفيديــو،  البــري  الســمعي  والمحتــوى 
عالنــات،  واالإ والرســائل،  والنصــوص،  والبيانــات،  الفيديــو، 
عالميــة؛ خدمــات مشــاركة الصــور  واالتصــاالت والمعلومــات االإ
لملفــات  ي 

و�ف لكــرت االإ النقــل  وباالأخــص  والبيانــات،  والفيديــو 
ي 

ــر�أ ي والم
ــو�ت ــوى الص ــو والمحت ــع الفيدي ــة ومقاط ــور الرقمي الص

وباالأخــص  االتصــاالت،  خدمــات  نــت؛  نرت االإ مســتخدمي  ف  بــ�ي
والفيديــو  والصــوت  والبيانــات  للصــوت  ي 

و�ف لكــرت االإ التبــادل 
ــرب  ــا ع ــول إليه ــن الوص ي يمك

ــىت ــة ال ــوم البياني ــوص والرس والنص
نــت وشــبكات االتصــاالت االأخــرى؛ إتاحــة الوصــول إىل قواعــد  نرت االإ
ــة  ــت؛ إتاح ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة وع وني لكرت ــوبية واالإ ــات الحاس البيان
ي مجــاالت التواصــل 

الوصــول إىل قواعــد البيانــات الحاســوبية �ف
االجتماعــي والتعريــف والتعــارف االجتماعــي؛ توفــري منتديــات 
االهتمــام  ذات  الموضوعــات  حــول  للتواصــل  نــت  نرت االإ عــرب 
ــائل  ــات الرس ــت وخدم ن نرت ــرب االإ ــة ع ــرف الدردش ــري غ ــام؛ توف الع
ونيــة؛ خدمــات غــرف الدردشــة  لكرت عالنــات االإ الفوريــة ولوحــات االإ
نــت تنقــل  نرت للشــبكات االجتماعيــة؛ توفــري روابــط اتصــاالت عــرب االإ
نــت إىل صفحــات الويــب  نرت مســتخدمي االأجهــزة المحمولــة واالإ
ي 

و�ف أخــرى؛ تســهيل الوصــول إىل مواقــع الغــري أو إىل محتــوى إلكــرت
ي 

آخــر للغــري عــرب تســجيل دخــول عالمــي؛ خدمــات البــث الصــو�ت
ــرى؛ ــاالت أخ ــبكة اتص ــت أو ش ن نرت ــرب االإ ــو ع ــوص والفيدي والنص
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protocol (VOIP) service; Telephony communication 
services; Mobile phone communication services; 
Video conferencing services; Providing facilities and 
equipment for video conferencing; Audio and visual 
teleconferencing services; Streaming and live streaming 
of video, audiovisual, and interactive audiovisual 
content via the internet; Providing an online community 
forum for users to share and stream information, 
audio, video, real-time news, entertainment content, 
or information, to form virtual communities, and to 
engage in social networking; Telecommunications 
services, namely, electronic transmission of virtual 
reality content and data; Computer services, namely, 
providing technical support services regarding the 
usage of communications equipment; Web messaging 
services; Instant messaging services; Encrypted 
electronic transmission and delivery of recovered data; 
Provision of access to telecommunication networks 
and the internet; Providing internet connectivity; 
Providing information about telecommunication; 
Consulting in the field of telecommunication services, 
namely, transmission of voice, data, and documents 
via telecommunications networks; Internet service 
provider services; Internet broadcasting services; 
Telecommunications services, namely, providing 
internet access via broadband networks; Streaming and 
live streaming of audio, visual and audiovisual gaming 
content via a global computer network; Entertainment 
services, namely, providing access to interactive 
electronic and online databases of user-defined content, 
third-party content, photos, video, audio, visual, and 
audio-visual material in the field of general interest; 
Photosharing and video sharing services; Audio, text 
and video broadcasting services over the internet and 
other communications networks; Electronic exchange 
of voice, data, audio, video, text and graphics via the 
internet and telecommunications networks; Peer-to-
peer photo and data sharing services, namely, electronic 
transmission of digital photo files, graphics and audio 
content among internet users; Photo sharing and video 
sharing services, namely, electronic transmission of 
digital photo files, videos and audio visual content 
among internet users; Providing a forum, chat rooms, 
and electronic bulletin boards for registered users for 
transmission of messages and sharing information 
regarding health and fitness, sport activities, and social 
networking via an online website and other computer 
and electronic communication networks; Providing a 
website featuring information regarding sports, fitness 
training, and athletic skill development; Providing an on-
line forum for registered users for sharing information 
regarding personal activities, fitness, and social 
networking; Providing an online forum for registered

ــات  ــت )VOIP)؛ خدم ن نرت ــول االإ ــرب بروتوك ــوت ع ــل الص ــة نق خدم
المحمــول؛  الهاتــف  اتصــاالت  خدمــات  الهاتفيــة،  االتصــاالت 
ــد  ــدات لعق ــق والمع ــري المراف ــو؛ توف ــرات الفيدي ــات مؤتم خدم
الصوتيــة  بعــد  عــن  المؤتمــرات  الفيديــو؛ خدمــات  مؤتمــرات 
والمرئيــة؛ البــث والبــث المبــا�ش لمحتــوى الفيديــو والمحتــوى 
شــبكة  عــرب  البــري  الســمعي  والتفاعــل  البــري  الســمعي 
ف  ــتخدم�ي ــت للمس ن نرت ــرب االإ ــي ع ــدى مجتمع ــري منت ــت؛ توف ن نرت االإ
ــار  ــو أو االأخب ــوت أو الفيدي ــات أو الص ــق المعلوم ــاركة وتدف لمش
فيهــي أو المعلومــات، لتشــكيل  ي الوقــت الفعــىي أو المحتــوى الرت

�ف
ي الشــبكات االجتماعيــة؛ خدمات 

اضيــة، والمشــاركة �ف مجتمعــات افرت
ي 

و�ف ــرت لك رســال االإ االتصــاالت الســلكية والالســلكية، باالأخــص االإ
الحاســوب،  خدمــات  ؛  ي

ا�ف االفــرت الواقــع  وبيانــات  لمحتــوى 
ي فيمــا يتعلــق باســتخدام 

وباالأخــص تقديــم خدمــات الدعــم الفــىف
ــائل  ــات الرس ــب؛ خدم ــائل الوي ــات رس ــاالت؛ خدم ــدات االتص مع
دة؛  ي المشــفر وتســليم البيانــات المســرت

و�ف لكــرت الفوريــة، النقــل االإ
نــت؛ توفــري االتصــال  نرت توفــري الوصــول إىل شــبكات االتصــاالت واالإ
نــت؛ توفــري معلومــات عــن االتصــاالت الســلكية والالســلكية؛  نرت باالإ
نقــل  باالأخــص  االتصــاالت،  خدمــات  مجــال  ي 

�ف االستشــارات 
ــات  ــاالت، خدم ــبكات االتص ــرب ش ــق ع ــات والوثائ ــوت والبيان الص
نــت؛  نرت نــت؛ خدمــات البــث عــرب شــبكة االإ نرت مــزود خدمــة االإ
نــت  نرت خدمــات االتصــاالت، وباالأخــص توفــري الوصــول إىل االإ
ــوى  ــا�ش لمحت ــث المب ــث والب ــض؛ الب ــاق العري ــبكات النط ــرب ش ع
االألعــاب الســمعية والمرئيــة والســمعية البريــة عــرب شــبكة 
فيهيــة ، وباالأخــص توفــري الوصــول  كمبيوتــر عالميــة؛ الخدمــات الرت
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة وع ــة التفاعلي وني لكرت ــات االإ ــد البيان إىل قواع
، والصــور،  للمحتــوى الــذي يحــدده المســتخدم، ومحتــوى الغــري
ــة  ــمعية والبري ــواد الس ــة، والم ــموعة، والمرئي ــو، والمس والفيدي
ــو؛  ي مجــال االهتمــام العــام؛ خدمــات مشــاركة الصــور والفيدي

�ف
ــبكات  ــرب ش ــو ع ــوص والفيدي ــث النص ي وب

ــو�ت ــث الص ــات الب خدم
ي للصوت 

و�ف لكــرت نــت وشــبكات االتصــاالت االأخــرى؛ التبــادل االإ نرت االإ
عــرب  والرســومات  والنصــوص  والفيديــو  والصــوت  والبيانــات 
نــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات مشــاركة الصــور  نرت شــبكات االإ
ــات  ي لملف

و�ف ــرت لك ــل االإ ــص النق ــد، باالأخ ــد للن ــن الن ــات م والبيان
ف مســتخدمي  ي بــ�ي

الصــور الرقميــة والرســومات والمحتــوى الصــو�ت
وباالأخــص   ، والفيديــو  الصــور  مشــاركة  خدمــات  نــت؛  نرت االإ
ي لملفــات الصــور الرقميــة ومقاطــع الفيديــو 

و�ف لكــرت النقــل االإ
ــري  ــت؛ توف ن نرت ــتخدمي االإ ف مس ــ�ي ــري ب ــمعي الب ــوى الس والمحت
ف  ونيــة للمســتخدم�ي ات إلكرت منتــدى وغــرف محادثــة ولوحــات نــرش
ف لنقــل الرســائل وتبــادل المعلومــات المتعلقــة بالصحــة  المســجل�ي
واللياقــة البدنيــة واالأنشــطة الرياضيــة والشــبكات االجتماعيــة عــرب 
ــك مــن شــبكات االتصــال  ــت وغــري ذل ن نرت ي عــى االإ

و�ف ــع إلكــرت موق
نــت  نرت ونيــة؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ لكرت الحاســوبية واالإ
يحتــوي عــى معلومــات تتعلــق بالرياضــة، والتدريــب عــى اللياقــة 
نــت  نرت البدنيــة، وتنميــة المهــارات الرياضيــة؛ توفــري منتــدى عــى االإ
ف لتبــادل المعلومــات المتعلقــة باالأنشــطة  ف المســجل�ي للمســتخدم�ي
توفــري  االجتماعيــة؛  والشــبكات  البدنيــة  واللياقــة  الشــخصية 
ــاركة  ف لمش ــجل�ي ف المس ــتخدم�ي ــت للمس ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــدى ع منت
الرياضيــة واالأنشــطة  البدنيــة  باللياقــة  المتعلقــة  المعلومــات 
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users for sharing information regarding fitness, sport 
activities, fitness goals, fitness training and coaching, 
and social networking via an online website and other 
computer and electronic communication networks; 
Providing an on-line forum, chat rooms, and electronic 
bulletin boards for registered users for transmission of 
messages and sharing information regarding nutrition, 
personal activities, health and fitness, classifieds, and 
social networking; Providing electronic bulletin boards 
for transmission of messages among users in the field 
of general interest; Providing online communications 
links which transfer mobile device and internet users to 
other local and global online locations; Providing online 
forums for communication, namely, transmission on 
topics of general interest; Providing technical support 
services regarding the usage of communications 
equipment; Streaming of audio and video material 
related to athletic activities on the internet and other 
computer and electronic communication networks; 
Telecommunication services; Telecommunications 
services, namely, electronic transmission of data, 
messages, graphics, photographs, images, audio, 
video, audio-visual content, and information; 
Telecommunications services, namely, electronic 
transmission of virtual, mixed and augmented reality 
content and data; Teleconferencing; Voice over internet 
protocol (VOIP) services. 

البدنيــة  اللياقــة  عــى  والتدريــب  البدنيــة  اللياقــة  وأهــداف 
ي عــى شــبكات 

و�ف والتدريــب والشــبكات االجتماعيــة عــرب موقــع إلكــرت
ونيــة وحاســوب أخــرى؛ توفــري  نــت وشــبكات اتصــال إلكرت نرت االإ
ونيــة  نــت وغــرف دردشــة ولوحــات إعالنــات إلكرت نرت منتــدى عــرب االإ
المعلومــات  الرســائل وتبــادل  لنقــل  ف  المســجل�ي ف  للمســتخدم�ي
بالتغذيــة واالأنشــطة الشــخصية والصحــة واللياقــة  المتعلقــة 
عالنــات المبوبــة والشــبكات االجتماعيــة؛ توفــري لوحــات  البدنيــة واالإ
ي مجــال 

ف �ف ف المســتخدم�ي ونيــة لنقــل الرســائل بــ�ي لكرت عالنــات االإ االإ
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــاالت ع ــط اتص ــري رواب ــة؛ توف ــة العام المصلح
مواقــع  إىل  نــت  نرت واالإ المحمولــة  االأجهــزة  مســتخدمي  تنقــل 
نــت، توفــري منتديــات عــى  نرت محليــة وعالميــة أخــرى عــى شــبكة االإ
نــت للتواصــل، وباالأخــص نقــل الموضوعــات ذات االهتمــام  نرت االإ
ي فيمــا يتعلــق باســتخدام 

العــام؛ تقديــم خدمــات الدعــم الفــىف
ــة المتعلقــة  ــث المــواد الســمعية والبري معــدات االتصــاالت، ب
ــبكات  ــن ش ــا م ه ــت وغري ن نرت ــبكات االإ ــى ش ــة ع ــطة الرياضي باالأنش
ونيــة؛ خدمــات االتصــاالت؛ خدمــات  لكرت االتصــال الحاســوبية واالإ
ي 

و�ف لكــرت االتصــاالت الســلكية والالســلكية، وباالأخــص النقــل االإ
ــور  ــة والص ــور الفوتوغرافي ــومات والص ــائل والرس ــات والرس للبيان
ــات؛  ــري والمعلوم ــمعي الب ــوى الس ــو والمحت ــوت والفيدي والص
رســال  االإ باالأخــص  الســلكية والالســلكية،  خدمــات االتصــاالت 
والمختلــط  ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  وبيانــات  لمحتــوى  ي 
و�ف لكــرت االإ

والمعــزز؛ المؤتمــرات عــن بعــد؛ خدمــات نقــل الصــوت عــرب 
 .(VOIP( نــت نرت بروتوكــول االإ
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Goods/Services:
Entertainment services; Electronic publishing services 
for others; Publication of educational materials, 
namely, publishing of books, journals, newsletters, 
and electronic publications; Publication of non-
downloadable online journals, namely, weblogs (blogs) 
featuring user-defined content, blogs featuring 
advertising, marketing and business content, and blogs 
about virtual reality and augmented reality; Providing 
online non-downloadable electronic publications 
resources for software developers; Entertainment 
and educational services, namely, providing online 
non-downloadable publications about virtual 
reality technology via a website; Entertainment and 
educational services, namely, providing online non-
downloadable publications about augmented reality 
technology via a website; Entertainment services, 
namely, providing interactive and multiplayer and single 
player games played via the internet or communication 
networks; Entertainment services, namely, providing 
online video games, computer games, electronic 
games, and interactive games; Providing a computer 
game for use network-wide by network users; Providing 
online non-downloadable game software; Virtual 
reality game services provided via the internet and 
other communications networks; Augmented reality 
game services provided via the internet and other 
communications networks; Entertainment services, 
namely, providing virtual reality games, interactive 
entertainment and virtual reality content and 
experiences; Entertainment services, namely, providing 
augmented reality games, interactive entertainment 
and augmented reality content and experiences; 
Entertainment services, namely, providing mixed reality 
games, interactive entertainment and mixed reality 
content and experiences; Entertainment services, 
namely, providing online virtual reality environments; 
Entertainment services, namely, providing online 
augmented reality environments; Augmented reality 
video production for entertainment purposes; Virtual 
reality video production for entertainment purposes; 
Multimedia entertainment production and publishing 
services; Entertainment services in the nature of 
production and post-production services of multimedia 
entertainment content; Entertainment and educational 
services, namely, providing non-downloadable 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, 
and multimedia works via the internet, as well as 
information, reviews, and recommendations regarding 
movies, television shows, webcasts, audiovisual, and 
multimedia works; Providing information about online 
computer games and video games via the internet 
and other communications networks; Arranging and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، نــرش المــواد  ي للغــري

و�ف لكــرت خدمــات ترفيهيــة؛ خدمــات النــرش االإ
خباريــة  ات االإ التعليميــة مثــل نــرش الكتــب والمجــالت والنــرش
نــت غــري قابلــة  نرت ونيــة، نــرش مجــالت عــى االإ لكرت والمطبوعــات االإ
ي تعــرض 

يــل، باالأخــص مدونــات الويــب )المدونــات) الــىت ف للترف
ي تعــرض 

ــىت ــات ال ــل المســتخدم، والمدون ــوى محــدد مــن قب محت
الواقــع  محتــوى إعالنًيــا وتســويقًيا وتجاريًــا، ومدونــات حــول 
ــة  وني ــورات إلكرت ــوارد منش ــري م ــزز؛ توف ــع المع ي والواق

ا�ف ــرت االف
ــات  ــج؛ الخدم ام ــوري الرب ــت لمط ن نرت ــرب االإ ــل ع ي ف ــة للترف ــري قابل غ
ــبكة  ــرب ش ــورات ع ــري منش ــص توف ــة، وباالأخ ــة والتعليمي فيهي الرت
ي 

ا�ف ــا الواقــع االفــرت ــل حــول تكنولوجي ي ف ــة للترف ــت غــري قابل ن نرت االإ
فيهيــة والتعليميــة،  نــت؛ الخدمــات الرت نرت عــرب موقــع عــى شــبكة االإ
ي 

و�ف يــل عــرب موقع إلكــرت ف وباالأخــص توفــري منشــورات غــري قابلــة للترف
نــت حــول تكنولوجيــا الواقــع المعــزز؛ الخدمــات  نرت عــرب شــبكة االإ
ف  ــ�ي ــددة الالعب ــة متع ــاب تفاعلي ــري ألع ــص توف ــة، وباالأخ فيهي الرت
ــال؛  ــبكات االتص ــت أو ش ن نرت ــرب االإ ــا ع ــم لعبه ــد يت ــب واح أو لالع
فيهيــة، وباالأخــص توفــري ألعــاب الفيديــو عــرب شــبكة  الخدمــات الرت
ــاب  ــة، واالألع وني لكرت ــاب االإ ــر، واالألع ــاب الكمبيوت ــت، وألع ن نرت االإ
مســتوى  عــى  الســتخدامها  كمبيوتــر  لعبــة  توفــري  التفاعليــة، 
الشــبكة مــن قبــل مســتخدمي الشــبكة؛ توفــري برامــج ألعــاب عــرب 
ي 

ا�ف يــل؛ خدمــات ألعــاب الواقــع االفــرت ف نــت غــري قابلــة للترف نرت االإ
ــات  ــرى؛ خدم ــاالت االأخ ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــرب االإ ــة ع المقدم
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة ع ــزز المقدم ــع المع ــاب الواق ألع
فيهيــة، وباالأخــص تقديــم  االتصــاالت االأخــرى؛ الخدمــات الرت
ــارب  ــوى وتج ــىي ومحت ــه التفاع في ي والرت

ا�ف ــرت ــع االف ــاب الواق ألع
فيهيــة، وباالأخــص توفــري ألعــاب  ؛ الخدمــات الرت ي

ا�ف الواقــع االفــرت
فيــه التفاعــىي ومحتــوى وتجــارب الواقــع  الواقــع المعــزز، والرت
فيهيــة، وباالأخــص تقديــم ألعــاب الواقــع  المعــزز؛ الخدمــات الرت
فيــه التفاعــىي ومحتــوى وتجــارب الواقــع المختلــط؛  المختلــط والرت
ي 

ا�ف فيــه، وباالأخــص توفــري بيئــات الواقــع االفــرت خدمــات الرت
ــات  ــري بيئ ــص توف ــه، وباالأخ في ــات الرت ــت؛ خدم ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ع
نــت؛ إنتــاج فيديــو الواقــع المعــزز  نرت الواقــع المعــزز عــرب شــبكة االإ
فيه؛  ي الأغــراض الرت

ا�ف فيــه؛ إنتــاج فيديــو الواقــع االفــرت الأغــراض الرت
فيهــي للوســائط المتعــددة؛ خدمــات  نتــاج والنــرش الرت خدمــات االإ
ــوى  ــاج للمحت نت ــد االإ ــا بع ــاج وم نت ــات االإ ــة خدم ي طبيع

ــه �ف في الرت
ــة،  ــة والتعليمي فيهي ــات الرت ــددة؛ الخدم ــائط المتع ــي للوس فيه الرت
امــج التلفزيونيــة والبــث عــرب شــبكة  وباالأخــص توفــري االأفــالم والرب
نــت واالأعمــال الســمعية والبريــة والوســائط المتعــددة  نرت االإ
نــت، فضــالً عــن المعلومــات  نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف غــري القابلــة للترف
امــج التلفزيونيــة  والمراجعــات والتوصيــات المتعلقــة باالأفــالم والرب
والبريــة  الســمعية  واالأعمــال  نــت  نرت االإ شــبكة  عــرب  والبــث 
ــر  ــاب الكمبيوت ــول ألع ــات ح ــري معلوم ــددة؛ توف ــائط المتع والوس
نــت وشــبكات االتصــاالت االأخــرى؛  نرت وألعــاب الفيديــو عــرب االإ
بويــة، تنظيــم المعــارض والفعاليــات  تنظيــم وعقــد المؤتمــرات الرت
ــل  ــم والتواص ــه والتعلي في ــة والرت ــاالت الثقاف ي مج

ــرات �ف والمؤتم
االجتماعــي لالأغــراض غــري التجاريــة وغــري التجاريــة، ترتيــب وإجــراء 
ــر  ــو أو الكمبيوت ي الفيدي ــىب ــة لالع فيهي ــات الرت ــابقات والفعالي المس
ونيــة أو التفاعليــة؛ خدمــات لكرت أو ألعــاب الوســائط المتعــددة االإ
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conducting educational conferences; Organizing 
exhibitions, events, and conferences in the fields 
of culture, entertainment, education, and social 
networking for non-business and non-commercial 
purposes; Arranging and conducting competitions 
and entertainment events for players of video, 
computer, electronic or interactive multimedia 
games; Entertainment services, namely, arranging 
and conducting of competitions for encouraging 
use and development of interactive entertainment, 
virtual reality, augmented reality, consumer 
electronics, and video game entertainment software 
and hardware; Organizing exhibitions in the field of 
interactive entertainment, virtual reality, consumer 
electronics and video game entertainment industries 
for cultural or educational purposes; Offering and 
conducting contests designed to recognize, reward 
and encourage individuals and groups which engage 
in self-improvement, self-fulfillment, charitable, 
philanthropic, volunteer, public and community service 
and humanitarian activities, and sharing of creative 
work product; Organizing exhibitions, conferences, 
and events in the field of software development 
for educational purposes; Offering and conducting 
contests for educational and entertainment purposes 
for software developers; Educational services, namely, 
organizing and conducting conferences and seminars 
in the fields of artificial intelligence and the internet 
of things; Educational services, namely, organizing 
and conducting conferences, courses, seminars, and 
online training in the fields of advertising, marketing, 
social networking, the internet, and social media, and 
distribution of course material in connection therewith; 
Organizing, promoting and conducting exhibitions, 
tradeshows and events for business purposes; Training 
in the field of design, advertising and communication 
technologies; Training in the field of strategic 
media planning relating to advertising, marketing 
and business; Providing information in the field of 
entertainment; Providing entertainment information 
including text, electronic documents, databases, 
graphics, photographic images and audio visual 
information, via the internet and other communications 
networks; Providing information for educational and 
entertainment purposes in the fields of entertainment, 
secondary, and collegiate life, and social and community 
interest groups; Rental of photography and videography 
kiosks for capturing, uploading, editing and sharing of 
pictures and videos; Education; Providing of training; 
Sporting and cultural activities; Entertainment services, 
namely, providing online videos featuring games being 
played by others; Gaming services in the nature of 
providing a web site for consumers to broadcast game  

فيــه، وباالأخــص تنظيــم وإجــراء مســابقات لتشــجيع اســتخدام  الرت
، والواقــع المعــزز،  ي

ا�ف ، والواقــع االفــرت فيــه التفاعــىي وتطويــر الرت
ــه الخاصــة  في ــات وأجهــزة الرت ــات االســتهالكية، وبرمجي وني لكرت واالإ
ــىي  ــه التفاع في ــال الرت ي مج

ــارض �ف ــم المع ــو؛ تنظي ــاب الفيدي بألع
ونيــات االســتهالكية وصناعــات ألعــاب  لكرت ي واالإ

ا�ف والواقــع االفــرت
تقديــم  التعليميــة؛  أو  الثقافيــة  لالأغــراض  فيهيــة  الرت الفيديــو 
وإجــراء مســابقات مصممــة لتقديــر ومكافــأة وتشــجيع االأفــراد 
ــذات  ــق ال ــذات وتحقي ف ال ــ�ي ي تحس

ــاركون �ف ــن يش ــات الذي والجماع
ي والتطــوع والخدمــة العامــة والمجتمعية  ي والخــري والعمــل الخــري
ــم  بداعــي؛ تنظي ــج العمــل االإ نســانية، ومشــاركة منت واالأنشــطة االإ
ــات  مجي ــر الرب ــال تطوي ي مج

ــات �ف ــرات والفعالي ــارض والمؤتم المع
لالأغــراض التعليميــة، عــرض وإجــراء مســابقات لالأغــراض التعليميــة 
ــص  ــة، وباالأخ بوي ــات الرت ــات؛ الخدم مجي ــوري الرب ــة لمط فيهي والرت
ي مجــاالت الــذكاء االصطناعي 

تنظيــم وعقــد المؤتمــرات والنــدوات �ف
وباالأخــص  التعليميــة،  الخدمــات   ،(IOT( االأشــياء  نــت  وإنرت
والتدريــب  والنــدوات  والــدورات  المؤتمــرات  وإقامــة  تنظيــم 
ــل  ــويق والتواص ــالن والتس ع ــاالت االإ ي مج

ــت �ف ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ع
نــت ووســائل التواصــل االجتماعــي وتوزيــع مــواد  نرت االجتماعــي واالإ
ــة  الــدورات المتعلقــة بهــا؛ تنظيــم المعــارض والمعــارض التجاري
ــب  ــة؛ التدري ــراض تجاري ــا الأغ ــا وإدارته ــج له وي ــات والرت والفعالي
ي 

عــالن وتقنيــات االتصــال، التدريــب �ف ي مجــال التصميــم واالإ
�ف

عــالن  باالإ المتعلــق  اتيجي  االســرت عالمــي  االإ التخطيــط  مجــال 
فيــه، توفــري  ي مجــال الرت

والتســويق واالأعمــال؛ تقديــم المعلومــات �ف
ونيــة  لكرت ي ذلــك النصــوص والوثائــق االإ

فيهيــة بمــا �ف المعلومــات الرت
وقواعــد البيانــات والرســومات والصــور الفوتوغرافيــة والمعلومــات 
ــاالت  ــبكات االتص ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــة ع ــمعية والبري الس
ي 

فيهيــة �ف االأخــرى؛ توفــري المعلومــات لالأغــراض التعليميــة والرت
ومجموعــات  والجماعيــة،  الثانويــة  والحيــاة  فيــه،  الرت مجــاالت 
التصويــر  أكشــاك  تأجــري  والمجتمعيــة؛  االجتماعيــة  المصالــح 
ي والفيديــو اللتقــاط الصــور ومقاطــع الفيديــو وتحميلها 

الفوتوغــرا�ف
االأنشــطة  التدريــب؛  توفــري  التعليــم؛  ومشــاركتها؛  وتحريرهــا 
توفــري  وباالأخــص  فيهيــة،  الرت الخدمــات  والثقافيــة؛  الرياضيــة 
ــرون؛  ــا االآخ ــا يلعبه ــرض ألعابً ــت تع ن نرت ــرب االإ ــو ع ــع فيدي مقاط
ف  ــتهلك�ي ــب للمس ــع وي ــري موق ــة توف ــن طبيع ــاب م ــات االألع خدم
ي مجــال 

؛ تنظيــم وعقــد المؤتمــرات التعليميــة �ف لبــث اللعــب للغــري
الدراســية  والفصــول  التعليميــة  النــدوات  مجيــات،  الرب تطويــر 
ي مجــال تطويــر 

ف والمؤتمــرات والتدريــب �ف وسلســلة المتحدثــ�ي
ــة،  فيهي ــات مفتوحــة المصــدر؛ الخدمــات الرت مجي ــات والرب مجي الرب
الوثائقيــة،  واالأفــالم  والدرامــا،  المســتمرة،  الكوميديــا  وهــي 
والغمــوض،  المتحركــة،  والرســوم  الوثائقيــة،  والمسلســالت 
نــت والمسلســالت التلفزيونيــة المقدمــة  نرت والواقــع عــى شــبكة االإ
ــت، وباالأخــص  ن نرت ــت؛ المجــالت عــى شــبكة االإ ن نرت عــرب شــبكة االإ
ــة  ــالم الوثائقي ــا واالأف ــا والدرام ــرض الكوميدي ي تع

ــىت ــات ال المدون
ــة والرســوم المتحركــة والغمــوض والواقــع  والمسلســالت الوثائقي
فيهــي؛ توفــري مقاطــع فيديــو ومقاطــع فيديــو  والمحتــوى الرت
ومدونــات فيديــو وصــور ورســوم توضيحيــة ومقــاالت وملخصــات 
ي مجــال 

نــت �ف نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف للمقــاالت غــري قابلــة للترف
ــة ــالت الوثائقي ــة والمسلس ــالم الوثائقي ــا واالأف ــا والدرام الكوميدي
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play to others; Arranging and conducting educational 
conferences in the field of software development; 
Educational seminars, classes, speaker series, 
conferences and training in the field of open source 
software and software development; Entertainment 
services, namely, ongoing comedy, drama, 
documentary, docu-series, animated, mystery, and 
reality web and television series provided over the 
Internet; Online journals, namely, blogs featuring 
comedy, drama, documentary, docu-series, animated, 
mystery, and reality and entertainment content; 
Providing online non-downloadable video clips, videos, 
vlogs, images, illustrations, articles, and abstracts of 
articles in the field of comedy, drama, documentary, 
docu-series, animated, mystery, and reality 
entertainment; Providing online non-downloadable 
videos in the field of comedy, drama, documentary, 
docu-series, animated, mystery, and reality 
entertainment; Educational services, namely, providing 
online publications in the field of social media content; 
Provision of information relating to social media 
content; Online electronic publishing concerning social 
media content; Publication of educational materials, 
namely, publishing of articles, manuals, journals and 
blogs in the fields of software development, artificial 
intelligence, machine learning, and building user 
interfaces; Arranging and conducting of training 
workshops; Recreation information; Augmented reality 
video production; Conduct and providing access to on-
line live workouts, fitness instructions and sessions; 
Conducting fitness classes; Education services; 
Educational services, namely, conducting seminars, 
conferences, and workshops in the fields of health and 
wellness; Educational services, namely, organizing 
and conducting conferences and seminars in the 
fields of virtual reality, augmented reality, artificial 
intelligence and the internet of things; Electronic 
publishing services; Entertainment and educational 
services, namely, providing non-downloadable movies, 
television shows, webcasts, audiovisual, and multimedia 
works via the internet, as well as information, reviews, 
and recommendations regarding movies, television 
shows, webcasts, audiovisual, and multimedia works; 
Entertainment services, namely, arranging and 
conducting of competitions for encouraging use and 
development of interactive entertainment, virtual 
reality, augmented reality, mixed reality, consumer 
electronics, and video game entertainment software 
and hardware; Entertainment services, namely, contest 
and incentive award programs designed to reward 
program participants who exercise, participate in 
sports activities, engage in health-promoting activities, 
make achievements in exercise and sports activities,

توفــري  الواقعــي؛  فيــه  والرت والغمــوض  المتحركــة  والرســوم 
ي مجــال 

نــت �ف نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف ــة للترف ــو غــري قابل مقاطــع فيدي
ــة  ــالت الوثائقي ــة والمسلس ــالم الوثائقي ــا واالأف ــا والدرام الكوميدي
فيــه الواقعــي؛ الخدمــات  والرســوم المتحركــة والغمــوض والرت
ي 

ــت �ف ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــورات ع ــري المنش ــص توف ــة، وباالأخ التعليمي
ــات  ــري المعلوم ــي؛ توف ــل االجتماع ــائل التواص ــوى وس ــال محت مج
ي 

و�ف لكــرت المتعلقــة بمحتــوى وســائل التواصــل االجتماعــي؛ النرش االإ
نــت فيمــا يتعلــق بمحتــوى وســائل التواصــل  نرت عــرب شــبكة االإ
االجتماعــي؛ نــرش المــواد التعليميــة مثــل نــرش المقــاالت واالأدلــة 
مجيــات والــذكاء  ي مجــاالت تطويــر الرب

والمجــالت والمدونــات �ف
ــم  ــتخدم؛ تنظي ــات المس ــاء واجه ــم االآىلي وبن ــي والتعل االصطناع
ــو  ــاج فيدي ــة إنت ــات ترفيهي ــة؛ معلوم ــل التدريبي ــد ورش العم وعق
نــت  نرت ة عــرب شــبكة االإ ــا�ش ــات المب الواقــع المعــزز؛ إجــراء التدريب
وإتاحــة الوصــول إليهــا وتعليمــات وجلســات اللياقــة البدنيــة؛ 
بويــة  إجــراء فصــول لياقــة بدنيــة؛ خدمــات التعليــم؛ الخدمــات الرت
ي مجــاالت 

وباالأخــص إقامــة النــدوات والمؤتمــرات وورش العمــل �ف
الصحــة والعافيــة؛ الخدمــات التعليميــة وباالأخــص تنظيــم وعقــد 
ي والواقــع 

ا�ف ي مجــاالت الواقــع االفــرت
المؤتمــرات والنــدوات �ف

نــت االأشــياء )IOT)؛ خدمــات  المعــزز والــذكاء االصطناعــي وإنرت
ــص  ــة، وباالأخ ــة والتعليمي فيهي ــات الرت ، الخدم ي

و�ف ــرت لك ــرش االإ الن
نــت  نرت ــة والبــث عــرب شــبكة االإ امــج التلفزيوني توفــري االأفــالم والرب
واالأعمــال الســمعية والبريــة والوســائط المتعــددة غــري القابلــة 
نــت، فضــالً عــن المعلومــات والمراجعــات  نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف للترف
التلفزيونيــة والبــث  امــج  باالأفــالم والرب المتعلقــة  والتوصيــات 
نــت واالأعمــال الســمعية والبريــة والوســائط  نرت عــرب شــبكة االإ
وإجــراء  تنظيــم  وباالأخــص  فيــه،  الرت خدمــات  المتعــددة؛ 
 ، التفاعــىي فيــه  الرت وتطويــر  اســتخدام  لتشــجيع  مســابقات 
المختلــط،  والواقــع  المعــزز،  والواقــع   ، ي

ا�ف االفــرت والواقــع 
فيــه الخاصــة  ونيــات االســتهالكية، وبرامــج وأجهــزة الرت لكرت واالإ
ــز  ــة، وباالأخــص برامــج جوائ فيهي ــو؛ الخدمــات الرت بألعــاب الفيدي
ــج  نام ي الرب

ف �ف ــارك�ي ــأة المش ــة لمكاف ــز المصمم ــابقات والحواف المس
ي االأنشــطة الرياضيــة، 

الذيــن يمارســون الرياضــة، ويشــاركون �ف
ي 

ــازات �ف ــون إنج ــة، ويحقق ــززة للصح ــطة المع ي االأنش
ــاركون �ف ويش

التماريــن واالأنشــطة الرياضيــة، ويصلــون إىل االأهــداف الشــخصية 
ــة؛  ــة البدني ــة واللياق ــطة الرياضي ــات واالأنش ــق بالتمرين ــا يتعل فيم
المســابقات  جوائــز  برامــج  وباالأخــص  فيهيــة،  الرت الخدمــات 
الذيــن  نامــج  الرب ي 

�ف ف  المشــارك�ي لمكافــأة  المصممــة  والحوافــز 
كل الصحــي، ويشــاركون  يمارســون الرياضــة، ويختــارون خيــارات االأ
فيهيــة، وباالأخــص  ي أنشــطة أخــرى لتعزيــز الصحــة؛ الخدمــات الرت

�ف
ف  المشــارك�ي لمكافــأة  المصممــة  يــة  ف التحفري المكافــآت  برامــج 
فيهيــة،  الرت الخدمــات  الرياضــة؛  يمارســون  الذيــن  نامــج  الرب ي 

�ف
ونيــة  لكرت االإ البيانــات  قواعــد  إىل  الوصــول  توفــري  وباالأخــص 
يحــدده  الــذي  للمحتــوى  نــت  نرت االإ شــبكة  وعــرب  التفاعليــة 
، والصــور، والفيديــو، والمســموعة،  المســتخدم، ومحتــوى الغــري
االهتمــام  مجــال  ي 

�ف والبريــة  الســمعية  والمــواد  والمرئيــة، 
فيهيــة، وباالأخــص توفــري منتــدى عــرب شــبكة  العــام؛ الخدمــات الرت
فيــه  نــت لنــرش المحتــوى والبيانــات والمعلومــات الأغــراض الرت نرت االإ
ــص ــه، وباالأخ في ــات الرت ــة؛ خدم ــة والتجاري ــبكات االجتماعي والش



208

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

and reach personal goals regarding exercise, sports 
activities, and fitness; Entertainment services, namely, 
contest and incentive award programs designed to 
reward program participants who exercise, make 
healthy eating choices, and engage in other health-
promoting activities; Entertainment services, namely, 
incentive award programs designed to reward program 
participants who exercise; Entertainment services, 
namely, providing access to interactive electronic and 
online databases of user-defined content, third-party 
content, photos, video, audio, visual, and audio-visual 
material in the field of general interest; Entertainment 
services, namely, providing an online forum for the 
dissemination of content, data, and information for 
entertainment and social and business networking 
purposes; Entertainment services, namely, providing 
online facilities for streaming entertainment content 
and live streaming video of entertainment events; 
Entertainment services, namely, providing online 
facilities for streaming entertainment content 
and live streaming video of entertainment events; 
Entertainment services, namely, providing online 
mixed reality environments; Mixed reality video 
production; Multimedia production services; Online 
journals, namely blogs featuring commentary, advice 
and information in the fields of health, wellness, sleep, 
fitness and nutrition; Online journals, namely, blogs; 
Online journals, namely, weblogs (blogs) featuring 
user-defined content; Organizing contest and incentive 
award programs for software developers; Organizing 
exhibitions and events for cultural, educational, or 
entertainment purposes; Organizing exhibitions and 
events in the field of interactive entertainment, virtual 
reality, mixed reality, and augmented reality, consumer 
electronics and video game entertainment industries 
for cultural or educational purposes; Organizing 
exhibitions and events in the field of software 
development for educational purposes; Organizing 
exhibitions in the field of interactive entertainment, 
virtual reality, augmented reality, mixed reality, 
consumer electronics and video game entertainment 
industries for cultural or educational purposes; 
Organizing live exhibitions and conferences in the fields 
of culture, entertainment and social networking for 
non-business and non-commercial purposes; Personal 
coaching services in the field of sports, exercise, 
health, and fitness; Photosharing and video sharing 
services; Pre-recorded athletic and fitness sessions; 
Providing a fitness assessment and a fitness score, 
and a personalized workout program based on that 
assessment and score; Providing a website featuring 
fitness coaching, instructions, and sessions; Providing 
a website featuring fitness instructions and sessions;

ــي  فيه ــوى الرت ــث المحت ــت لب ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــهيالت ع ــري تس توف
ــه،  في ــات الرت ــة؛ خدم فيهي ــداث الرت ــا�ش لالأح ــو المب ــث الفيدي وب
ــوى  ــث المحت ــت لب ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــهيالت ع ــري تس ــص توف وباالأخ
ــات  ــة؛ الخدم فيهي ــا�ش لالأحــداث الرت ــو المب ــث الفيدي فيهــي وب الرت
ــط عــرب شــبكة  ــع المختل ــات الواق ــري بيئ ــة، وباالأخــص توف فيهي الرت
ــاج الوســائط  ــط؛ خدمــات إنت ــو واقــع مختل ــاج فيدي ــت؛ إنت ن نرت االإ
ي 

ونيــة، وباالأخــص المدونــات الــىت لكرت المتعــددة؛ المجــالت االإ
ــة  ــاالت الصح ي مج

ــات �ف ــح والمعلوم ــات والنصائ ــرض التعليق تع
والعافيــة والنــوم واللياقــة البدنيــة والتغذيــة؛ المجــالت عــى 
نــت، وباالأخــص المدونــات؛ المجــالت عــى شــبكة  نرت شــبكة االإ
ــرض  ي تع

ــىت ــات) ال ــب )المدون ــات الوي ــص مدون ــت، وباالأخ ن نرت االإ
محتــوى يحــدده المســتخدم؛ تنظيــم المســابقات وبرامــج الجوائــز 
ــات  ــارض والفعالي ــم المع ــات؛ تنظي مجي ــوري الرب ــة لمط ي ف التحفري
ــارض  ــم المع ــة؛ تنظي فيهي ــة أو الرت ــة أو التعليمي ــراض الثقافي لالأغ
ي والواقع 

ا�ف فيــه التفاعــىي والواقــع االفــرت ي مجــال الرت
والفعاليــات �ف

ونيــات االســتهالكية وصناعــات  لكرت المختلــط والواقــع المعــزز واالإ
فيهيــة لالأغــراض الثقافيــة أو التعليميــة؛ تنظيم  ألعــاب الفيديــو الرت
مجيــات لالأغــراض  ي مجــال تطويــر الرب

المعــارض والفعاليــات �ف
فيــه التفاعــىي والواقــع  ي مجــال الرت

التعليميــة، تنظيــم المعــارض �ف
ونيــات  لكرت ي والواقــع المعــزز والواقــع المختلــط واالإ

ا�ف االفــرت
لالأغــراض  فيهيــة  الرت الفيديــو  ألعــاب  وصناعــات  االســتهالكية 
ي 

ــة �ف ــرات الحي ــارض والمؤتم ــم المع ــة؛ تنظي ــة أو التعليمي الثقافي
ــري  ــراض غ ــي لالأغ ــل االجتماع ــه والتواص في ــة والرت ــاالت الثقاف مج
ــال  ي مج

ــخىي �ف ــب الش ــات التدري ــة، خدم ــري التجاري ــة وغ التجاري
الرياضــة والتماريــن الرياضيــة والصحــة واللياقــة البدنيــة؛ خدمــات 
بدنيــة  ولياقــة  رياضيــة  جلســات  والفيديــو؛  الصــور  مشــاركة 
ــة  ــة البدني ــة اللياق ــة ودرج ــم اللياق ــري تقيي ــبًقا؛ توف ــجلة مس مس
وبرنامــج تمريــن شــخىي بنــاًء عــى هــذا التقييــم والنتيجــة؛ توفــري 
نــت يضــم تدريبــات وإرشــادات وجلســات  نرت موقــع عــى شــبكة االإ
ــات  ــى تعليم ــوي ع ي يحت

و�ف ــرت ــع إلك ــري موق ــة؛ توف ــة البدني اللياق
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع ــري موق ــة؛ توف ــة البدني ــات اللياق وجلس
يحتــوي عــى معلومــات تتعلــق بتدريــب اللياقــة، وتنميــة المهــارات 
ــات  ــم معلوم ــت يض ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع ــري موق ــة؛ توف الرياضي
البدنيــة،  اللياقــة  وتدريــب  البدنيــة،  اللياقــة  بتدريــب  تتعلــق 
وأهــداف اللياقــة، وتنميــة المهــارات الرياضيــة؛ توفــري موقــع عــى 
نــت يحتــوي عــى معلومــات تتعلــق بالرياضــة وتنميــة  نرت شــبكة االإ
المهــارات الرياضيــة وتدريــب اللياقــة البدنيــة؛ توفــري موقــع عــى 
ــجلة  ــة مس ــة بدني ــة ولياق ــات رياضي ــم جلس ــت يض ن نرت ــبكة االإ ش
ــة  ــة والرياضي ــة البدني مســبًقا؛ إتاحــة الوصــول إىل جلســات اللياق
ونيــة وعرب  المســجلة مســبًقا؛ توفــري قواعــد بيانــات حاســوبية وإلكرت
ــة  فيهي ــات الرت ــري المعلوم ــه، توف في ــال الرت ي مج

ــت �ف ن نرت ــبكة االإ ش
ــك  ي ذل

ــا �ف ــة للبحــث، بم مــن الفهــارس وقواعــد البيانــات القابل
ونيــة وقواعــد البيانــات والرســومات  لكرت النصــوص والوثائــق االإ
والصــور الفوتوغرافيــة والمعلومــات الســمعية والبريــة، عــرب 
ي مجــال 

نــت وشــبكات االتصــال؛ توفــري تدريــب جماعــي �ف نرت االإ
ــة، توفــري  ــة البدني ــة والصحــة واللياق ــن الرياضي الرياضــة والتماري
ــة،  ــارات الرياضي ــة المه ــة، وتنمي ــة بالرياض ــات المتعلق المعلوم
شــبكة عــى  ي 

و�ف إلكــرت موقــع  عــرب  البدنيــة  اللياقــة  وتدريــب 
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Providing a website featuring information regarding 
fitness training, and athletic skill development; 
Providing a website featuring information regarding 
fitness training, fitness coaching, fitness goals, and 
athletic skill development; Providing a website 
featuring information regarding sports, athletic skill 
development, and fitness training; Providing a website 
featuring pre-recorded athletic and fitness sessions; 
Providing access to pre-recorded athletic and fitness 
sessions; Providing computer, electronic and online 
databases in the field of entertainment; Providing 
entertainment information from searchable indexes 
and databases of information, including text, electronic 
documents, databases, graphics, photographic images 
and audio visual information, via the internet and 
communication networks; Providing group coaching 
in the field of sports, exercise, health, and fitness; 
Providing information regarding sports, athletic 
skill development, and fitness training via an online 
website, other computer and electronic communication 
networks, and via computer software for gaming 
consoles, personal computers, personal digital devices, 
and smart phones; Providing online resources for 
software developers; Providing pre-recorded athletic 
challenges, training, fitness sessions and challenges, 
and workouts via an online website, other computer and 
electronic communication networks, and via computer 
software for gaming consoles, personal computers, 
personal digital devices, and smart phones; Publishing 
services, namely, publishing of electronic publications 
for others; Virtual reality video production. 

ــرب  ــرى، وع ــة أخ وني ــة وإلكرت وني ــال إلكرت ــبكات اتص ــت، وش ن نرت االإ
ي االألعــاب، وأجهــزة الكمبيوتر 

برامــج الكمبيوتــر لوحــدات التحكــم �ف
ــة؛  ــف الذكي ــخصية، والهوات ــة الش ــزة الرقمي ــخصية، واالأجه الش
ــات  ــري التحدي ــج؛ توف ام ــوري الرب ــت لمط ن نرت ــرب االإ ــوارد ع ــري م توف
الرياضيــة المســجلة مســبًقا، والتدريــب، وجلســات اللياقــة البدنيــة 
نت،  نرت ي عــى شــبكة االإ

و�ف والتحديــات، والتدريبــات عــرب موقــع إلكــرت
ونيــة، وعــرب برامــج  وأجهــزة كمبيوتــر أخــرى وشــبكات اتصــاالت إلكرت
ي االألعــاب، وأجهــزة الكمبيوتــر 

الكمبيوتــر لوحــدات التحكــم �ف
ــة؛  ــف الذكي ــخصية، والهوات ــة الش ــزة الرقمي ــخصية، واالأجه الش
؛  ونيــة للغــري لكرت ، وباالأخــص نــرش المطبوعــات االإ خدمــات النــرش

 . ي
ا�ف ــو الواقــع االفــرت ــاج فيدي إنت
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Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Online social networking and dating services; Social 
networking, social introduction and dating services 
provided via access to computer databases and 
online searchable databases in the fields of social 
networking, social introduction and dating; Providing 
information in the fields of social networking and 
social introduction; Providing social networking 
services, namely, the provision of information in the 
field of personal development, self-improvement, self-
fulfillment, charitable, philanthropic, volunteer, public 
and community services, and humanitarian activities; 
Providing concierge services for others to meet the 
needs of individuals, namely, booking reservations, 
facilitating personal purchases, arranging personal 
deliveries, making requested personal arrangements, 
providing recommendations on products and 
services, providing customer-specific information 
to meet individual needs; Legal services; Reviewing 
standards and practices relating to social media 
content; Compliance consulting in the field of social 
media; Consulting services in the field of online social 
networking and social media services; Authentication 
services; Online social investment network in the nature 
of an on-line social networking services in the field of 
investments; Providing a website featuring information 
on the development of privacy, security, blockchain and 
distributed ledger technologies, and data governance 
law; Regulatory compliance consultancy in the field 
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token applications; 
Online social networking service for investors allowing 
financial trades and exchange of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; Business identification verification 
services; Identification verification services; Online 
social networking services; Personal concierge services 
for others comprising making requested personal 
arrangements and reservations and providing 
customer-specific information to meet individual 
needs; Providing access to computer databases and 
online searchable databases in the fields of social 
networking, social introduction and dating; Social 
introduction and networking and dating services; 
Social networking services related to sports, fitness, 
and coaching activities provided through a community

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــت وخدمــات التعــارف؛ خدمــات  ن نرت التواصــل االجتماعــي عــرب االإ
ــالل  ــن خ ــة م ــارف المقدم ــل والتع ــي والتواص ــم االجتماع التقدي
ــات  ــد البيان ــر وقواع ــات الكومبيوت ــد بيان ــول إىل قواع ــري الوص توف
ي مجــال الشــبكات االجتماعيــة 

نــت �ف نرت القابلــة للبحــث عــرب االإ
ي 

�ف المعلومــات  تقديــم  والتعــارف؛  االجتماعــي  والتقديــم 
مجــاالت التواصــل االجتماعــي والتعريــف االجتماعــي؛ تقديــم 
ي 

ــات �ف ــري المعلوم ــص توف ــي، وباالأخ ــل االجتماع ــات التواص خدم
ــذات،  ــق ال ــذات، وتحقي ف ال ــ�ي ــخصية، وتحس ــة الش ــال التنمي مج
نســانية، والتطوعيــة، والخدمــات العامــة  يــة، واالإ والخدمــات الخري
مكاتــب  خدمــات  توفــري  نســانية؛  االإ واالأنشــطة  والمجتمعيــة، 
احتياجــات  لتلبيــة  للغــري  ج)  )الكونســري واالرشــاد  االســتقبال 
عمليــات  وتســهيل  الحجــوزات،  حجــز  وباالأخــص  االأفــراد، 
الشــخصية،  التوصيــل  عمليــات  وترتيــب  الشــخصية،  اء  الــرش
تيبــات الشــخصية المطلوبــة، وتقديــم التوصيــات  وإجــراء الرت
الخاصــة  المعلومــات  وتوفــري  والخدمــات،  المنتجــات  بشــأن 
القانونيــة؛  الخدمــات  الفرديــة؛  االحتياجــات  لتلبيــة  بالعميــل 
وســائل  بمحتــوى  المتعلقــة  والممارســات  المعايــري  مراجعــة 
وســائل  مجــال  ي 

�ف االمتثــال  استشــارات  االجتماعــي؛  التواصــل 
ي مجــال التواصــل 

التواصــل االجتماعــي؛ خدمــات استشــارية �ف
نــت وخدمــات التواصــل االجتماعــي؛ خدمــات  نرت االجتماعــي عــرب االإ
نــت  نرت التوثيــق والمصادقــة؛ شــبكة اســتثمار اجتماعــي عــرب االإ
ــال  ي مج

ــت �ف ن نرت ــرب االإ ــي ع ــل االجتماع ــات التواص ــة خدم ي طبيع
�ف

ي يعــرض معلومــات حــول 
و�ف االســتثمارات؛ توفــري موقــع الكــرت

تطويــر تقنيــات الخصوصيــة واالأمــان وقواعــد البيانــات المتسلســلة 
البيانــات؛  وتقنيــات الدفاتــر الحســابية المــوزع وقانــون إدارة 
الرقميــة،  العمــالت  مجــال  ي 

�ف التنظيمــي  االمتثــال  استشــارات 
ــة  ــول الرقمي ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي ــالت االفرت والعم
وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة، والرمــز 
الرقمــي، وتطبيقــات الرمــوز المشــفرة وتطبيقــات رمــوز الخدمــة؛ 
ي تتيــح 

نــت للمســتثمرين الــىت نرت خدمــة الشــبكات االجتماعيــة عــرب االإ
ــة  اضي ــة االفرت ــة والعمل ــالت الرقمي ــادل العم ــاىلي وتب ــداول الم الت
ــات  ــة وأصــول قواعــد البيان والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقمي
المتسلســلة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة والرمــوز المشــفرة 
ورمــوز الخدمــة؛ خدمــات التحقــق مــن الهويــة التجاريــة؛ خدمــات 
نــت؛  نرت التحقــق مــن الهويــة؛ خدمــات الشــبكات االجتماعيــة عــرب االإ
ج) الشــخصية  خدمــات مكاتــب االســتقبال واالرشــاد )الكونســري
تيبــات والحجــوزات الشــخصية المطلوبــة  للغــري وتشــمل إجــراء الرت
وتوفــري المعلومــات الخاصــة بالعميــل لتلبيــة االحتياجــات الفردية؛ 
ــات  ــد البيان ــر وقواع ــات الكمبيوت ــد بيان ــول إىل قواع ــري الوص توف
ــي  ــل االجتماع ــاالت التواص ي مج

ــت �ف ن نرت ــرب االإ ــث ع ــة للبح القابل
ــي  جتماع ــم االإ ــات التقدي ــارف؛ خدم ــي والتع ــف االجتماع والتعري
وخدمــات التواصــل والتعــارف؛ خدمــات الشــبكات االجتماعيــة
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website online and other computer and electronic 
communication networks; User verification services. 

المتعلقــة بالرياضــة واللياقــة البدنيــة وأنشــطة التدريــب المقدمــة 
نــت وشــبكات اتصال  نرت ي مجتمعــي عــرب االإ

و�ف مــن خــالل موقــع إلكــرت
ونيــة وحاســوبية أخــرى؛ خدمــات التحقــق مــن المســتخدم.  إلكرت
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Goods/Services:
Design and development of computer hardware and 
software; Providing online non-downloadable software; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software to enable development, assessment, testing, 
and maintenance of mobile software applications for 
portable electronic communication devices, namely, 
mobile phones, smartphones, handheld computers 
and computer tablets; Design, engineering, research, 
development and testing services in the field of mobile 
application software development related to the use 
and functionality of hyperlinks; Technical consultation 
in the field of mobile application software development 
related to the use and functionality of hyperlinks; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software that gives users the ability to engage in 
social networking and manage their social networking 
content; Computer services, namely, creating an 
online community for registered users to engage in 
social networking; Providing temporary use of non-
downloadable software for creating, managing and 
accessing user-created and administered groups within 
virtual communities; Providing temporary use of non-
downloadable software for creating and managing 
social media profiles and user accounts; Providing 
temporary use of non-downloadable software for social

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــري  ــج غ ــري برام ــر؛ توف ــج الكمبيوت ــزة وبرام ــر أجه ــم وتطوي تصمي
نــت؛ توفــري االســتخدام المؤقــت  نرت يــل عــرب شــبكة االإ ف ــة للترف قابل
ــار  ــم واختب ــر وتقيي ف تطوي ــ�ي ــل لتمك ي ف ــة للترف ــري القابل ــج غ ام للرب
ــال  ــزة االتص ــة الأجه ــزة المحمول ــج االأجه ــات برام ــة تطبيق وصيان
ــة والهواتــف  ونيــة المحمولــة، وباالأخــص الهواتــف المحمول لكرت االإ
الذكيــة وأجهــزة الكمبيوتــر المحمولــة وأجهــزة الكمبيوتــر اللوحيــة؛ 
ي 

خدمــات التصميــم والهندســة والبحــث والتطويــر واالختبــار �ف
مجــال تطويــر برامــج تطبيقــات االأجهــزة المحمولــة المتعلقــة 
ــة  ــارات الفني ــعبية؛ االستش ــات التش ــة االرتباط ــتخدام ووظيف باس
ي مجــال تطويــر برمجيــات تطبيقــات الهاتــف المحمــول المتعلقــة 

�ف
ــتخدام  ــري االس ــعبية؛ توف ــات التش ــة االرتباط ــتخدام ووظيف باس
ف  ي تمنــح المســتخدم�ي

يــل والــىت ف امــج غــري القابلــة للترف المؤقــت للرب
ي الشــبكات االجتماعيــة وإدارة محتــوى 

القــدرة عــى المشــاركة �ف
الشــبكات االجتماعيــة الخاصــة بهــم؛ خدمــات الكمبيوتــر، باالأخص 
ف  ف المســجل�ي نــت للمســتخدم�ي نرت إنشــاء مجتمــع عــرب شــبكة االإ
ــت  ــتخدام المؤق ــري االس ــة؛ توف ــبكات االجتماعي ي الش

ــراط �ف لالنخ
ي أنشــأها 

نشــاء المجموعــات الــىت يــل الإ ف مجيــات غــري القابلــة للترف للرب
ــة وإدارتهــا  اضي المســتخدمون وإدارتهــا داخــل المجتمعــات االفرت
مجيــات غــري  والوصــول إليهــا؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
نشــاء ملفــات تعريــف الوســائط االجتماعيــة  يــل الإ ف القابلــة للترف
ــت  ــتخدام المؤق ــري االس ــا؛ توف ف وإدارته ــتخدم�ي ــابات المس وحس
يــل للشــبكات االجتماعيــة، وإنشــاء  ف امــج غــري القابلــة للترف للرب
، ونقــل الصــوت والفيديــو والصــور والنــص ي

ا�ف مجتمــع افــرت

214  
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networking, creating a virtual community, and 
transmission of audio, video, images, text, content, and 
data; Computer services in the nature of customized 
electronic personal and group profiles or webpages 
featuring user-defined or specified information, 
including, audio, video, images, text, content, and 
data; Providing temporary use of non-downloadable 
software that enables users to transfer personal 
identity data to and share personal identity data with 
and among multiple websites; Application service 
provider (ASP) featuring software for social networking, 
managing social networking content, creating a virtual 
community, and transmission of images, audio-
visual and video content, photographs, videos, data, 
text, messages, advertisements, media advertising 
communications and information; Platform as a 
service (PAAS) featuring software platforms for social 
networking, managing social networking content, 
creating a virtual community, and transmission of 
images, audio-visual and video content, photographs, 
videos, data, text, messages, advertisements, media 
advertising communications and information; 
Application service provider (ASP) featuring application 
programming interface (API) software which facilitates 
online services for social networking and developing 
software applications; Providing temporary use of non-
downloadable software for viewing and interacting 
with a feed of electronic media, namely, images, 
audio-visual and video content, live streaming video, 
commentary, advertisements, news, and internet 
links; Providing temporary use of non-downloadable 
software for finding content and content publishers, 
and for subscribing to content; Providing temporary 
use of non-downloadable software for organizing 
images, video, and audio-visual content using metadata 
tags; Providing temporary use of non-downloadable 
software for creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, interacting with, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media, images, video, audio, 
audio-visual content , data, and information via the 
internet and communication networks; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or 
facilitate the creating, editing, uploading, downloading, 
accessing, viewing, posting, displaying, tagging, 
blogging, streaming, linking, annotating, indicating 
sentiment about, commenting on, interacting with, 
embedding, transmitting, and sharing or otherwise 
providing electronic media, images, video, audio, 
audio-visual content , data, and information via the 
internet and communication networks; Providing

ــوى والبيانــات؛ خدمــات الكمبيوتــر مــن طبيعــة ملفــات  والمحت
أو  المخصصــة  والجماعيــة  الشــخصية  ونيــة  لكرت االإ التعريــف 
ي تعــرض معلومــات محــددة أو محــددة 

صفحــات الويــب الــىت
ــور  ــو والص ــوت والفيدي ــك الص ي ذل

ــا �ف ــتخدم، بم ــل المس ــن قب م
امــج  والنــص والمحتــوى والبيانــات؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
ف مــن نقــل بيانــات الهويــة  يــل تمكــن المســتخدم�ي ف غــري القابلــة للترف
ــا؛  ــا بينه ــب وفيم ــع وي ــدة مواق ــع ع ــاركتها م ــخصية إىل ومش الش
ــبكات  ــج للش نام ف برب ــري ــذي يتم ــات )ASP)ال ــة التطبيق ــزود خدم م
االجتماعيــة، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة، وإنشــاء مجتمع 
، ونقــل الصــور، والمحتــوى الســمعي البــري ومحتــوى  ي

ا�ف افــرت
ــوص،  ــات، والنص ــو، والبيان ــع الفيدي ــور، ومقاط ــو، والص الفيدي
عالميــة و معلومة؛  عالنية االإ عالنــات، واالتصــاالت االإ والرســائل، واالإ
ــبكات  ــة للش ــات برمجي ــمل منص ــة PAAS) ) ويش ــات كخدم المنص
االجتماعيــة، وإدارة محتــوى الشــبكات االجتماعيــة، وإنشــاء مجتمع 
، ونقــل الصــور، والمحتــوى الســمعي البــري ومحتــوى  ي

ا�ف افــرت
ــوص،  ــات، والنص ــو، والبيان ــع الفيدي ــور، ومقاط ــو، والص الفيدي
االتصــاالت  عالميــة  االإ عالنــات  واالإ عالنــات،  واالإ والرســائل، 
يشــمل  الــذي   (ASP( التطبيقــات  مــزود خدمــة  والمعلومــات؛ 
ي تســهل الخدمــات 

برمجيــات واجهــة برمجــة التطبيقــات )API) الــىت
ــج؛  ام ــات الرب ــر تطبيق ــة وتطوي ــبكات االجتماعي ــت للش ن نرت ــرب االإ ع
يــل لعــرض  ف امــج غــري القابلــة للترف توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
ــور  ــص الص ــه، باالأخ ــل مع ــة والتفاع وني لكرت ــائط االإ ــز للوس موج
والمحتــوى الســمعي البــري والفيديــو والبــث المبــا�ش للفيديــو 
نــت؛ توفــري  نرت عالنــات واالأخبــار وروابــط شــبكة االإ والتعليقــات واالإ
ــور عــى  ــل للعث ي ف ــة للترف امــج غــري القابل االســتخدام المؤقــت للرب
توفــري  المحتــوى؛  ي 

�ف اك  المحتــوى والمحتــوى واالشــرت ي  نــا�ش
لتنظيــم  يــل  ف للترف القابلــة  غــري  امــج  للرب المؤقــت  االســتخدام 
باســتخدام  البــري  الســمعي  والمحتــوى  والفيديــو  الصــور 
امــج غــري  عالمــات البيانــات الوصفيــة؛ توفــري اســتخدام مؤقــت للرب
ــول إىل  ــل والوص ي ف ــل وترف ــر وتحمي ــاء وتحري ــل وإنش ي ف ــة لترف القابل
وعــرض ونــرش وعــرض ووضــع العالمــات والمدونــات وبــث وربــط 
شــارة إىل المشــاعر بخصــوص والتعليــق عليهــا  والتعليــق عــى واالإ
ــائط  ــري الوس ــاركة أو توف ــا ومش ــا ونقله ــا وتضمينه ــل معه والتفاع
ونيــة والصــور والفيديــو والصــوت والمحتــوى الســمعي  لكرت االإ
نــت وشــبكات االتصــال؛  نرت البــري والبيانــات والمعلومــات عــرب االإ
ف أو تســهيل  مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP) ويشــمل برنامــج لتمكــ�ي
يــل والوصــول والعــرض والنــرش  ف نشــاء والتحريــر والتحميــل والترف االإ
شــارة  ووضــع العالمــات والمدونــات والتدفــق والربــط والتعليق واالإ
ف  إىل المشــاعر بخصــوص والتعليــق عليهــا والتفاعــل معهــا والتضم�ي
ونيــة والصــور والفيديــو  لكرت ونقــل ومشــاركة أو توفــري الوســائط االإ
ــات  ــات والمعلوم ــري والبيان ــمعي الب ــوى الس ــوت والمحت والص
نــت وشــبكات االتصــال؛ توفــري االســتخدام  نرت عــرب شــبكات االإ
واســتقبال  رســال  الإ يــل  ف للترف القابلــة  غــري  امــج  للرب المؤقــت 
ات؛ توفــري  شــعارات والتذكــري ونيــة والتنبيهــات واالإ لكرت الرســائل االإ
ي المراســلة 

برنامــج واجهــة برمجــة التطبيقــات )API) الســتخدامه �ف
والنصــوص  والصــور  والفيديــو  الصــوت  ونقــل  ونيــة  لكرت االإ
ــري  ــج غ ام ــت للرب ــتخدام المؤق ــري االس ــات؛ توف ــوى والبيان والمحت
ونيــة؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لكرت يــل للرســائل االإ ف القابلــة للترف
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temporary use of non-downloadable software for 
sending and receiving electronic messages, alerts, 
notifications and reminders; Providing application 
programming interface (API) software for use in 
electronic messaging and transmission of audio, 
video, images, text, content and data; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
electronic messaging; Providing temporary use of 
non-downloadable software to facilitate interactive 
discussions via communication networks; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
organizing events, searching for events, calendaring 
and managing events; Providing temporary use of non-
downloadable software for modifying photographs, 
images and audio, video, and audio-video content; 
Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in taking and editing 
photographs and recording and editing videos; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate taking and editing photographs 
and recording and editing videos; Providing temporary 
use of non-downloadable software for streaming 
multimedia entertainment content; Providing 
temporary use of non-downloadable computer 
software for enabling transmission of images, audio, 
audio visual and video content and data; Computer 
services, namely, providing search engines for 
obtaining data via the internet and communications 
networks; Providing search engines of online network 
environments to provide information from searchable 
indexes and databases of information, including text, 
electronic documents, databases, graphics, electronic 
media, images and audio visual content, via the internet 
and communications networks; Application service 
provider (ASP) services, namely, hosting software 
applications of others; Providing temporary use of 
non-downloadable software for providing, linking 
to, or streaming news or current events information; 
Providing temporary use of non-downloadable 
e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet 
and communications networks; Application service 
provider (ASP) featuring application programming 
interface (API) software to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet and 
communication networks; Software as a service (SAAS) 
services featuring software for sending and receiving 
electronic messages, notifications and alerts and for 
facilitating electronic business transactions via the 
internet and communications networks; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
use in designing, managing, measuring, analyzing, 
disseminating, and serving advertising of others;

يــل لتســهيل المناقشــات التفاعليــة عــرب  ف امــج غــري القابلــة للترف للرب
امــج غــري القابلة  شــبكات االتصــال؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
يــل لتنظيــم االأحــداث والبحــث عــن االأحــداث والتقويــم  ف للترف
امــج غــري القابلــة  وإدارة االأحــداث؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
يــل لتعديــل الصــور الفوتوغرافيــة والصــور ومحتــوى الصــوت  ف للترف
امــج  والفيديــو والصــوت والفيديــو؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
ــور  ــاط الص ي التق

ــتخدامها �ف ــل الس ي ف ــة للترف ــري القابل ــر غ الكمبيوت
ــا؛  ــو وتحريره ــع الفيدي ــجيل مقاط ــا وتس ــة وتحريره الفوتوغرافي
أو  ف  لتمكــ�ي برامــج  ويشــمل   (ASP( التطبيقــات  خدمــة  مــزود 
تســهيل التقــاط الصــور الفوتوغرافيــة وتحريرهــا وتســجيل مقاطــع 
امــج غــري  الفيديــو وتحريرهــا؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
ــري  ــائط؛ توف ــدد الوس ــي متع ــوى ترفيه ــث محت ــل لب ي ف ــة للترف القابل
يــل  ف امــج الكمبيوتــر غــري القابلــة للترف االســتخدام المؤقــت لرب
ي والفيديــو 

ف نقــل الصــور والمحتــوى الســمعي والمــر�أ لتمكــ�ي
والبيانــات؛ خدمــات الحاســوب، وباالأخــص توفــري محــركات بحــث 
نــت وشــبكات االتصــاالت، توفــري  نرت للحصــول عــى البيانــات عــرب االإ
نــت لتوفــري  نرت محــركات بحــث لبيئــات الشــبكات عــرب شــبكة االإ
المعلومــات مــن الفهــارس وقواعــد البيانــات القابلــة للبحــث، 
ــات  ــد البيان ــة وقواع وني لكرت ــق االإ ــوص والوثائ ــك النص ي ذل

ــا �ف بم
ونيــة والصــور والمحتــوى الســمعي  لكرت والرســومات والوســائط االإ
نــت وشــبكات االتصــاالت؛ خدمــات  نرت البــري عــرب شــبكة االإ
ــات  ــتضافة تطبيق ــص اس ــات )ASP)، باالأخ ــة التطبيق ــزود خدم م
امــج غــري القابلــة  ؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب برمجيــة للغــري
أو  الجاريــة  االأحــداث  معلومــات  أو  االأخبــار  لتوفــري  يــل  ف للترف
امــج التجــارة  االرتبــاط بهــا أو بثهــا؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
ــراء  ف بإج ــتخدم�ي ــماح للمس ــل للس ي ف ــة للترف ــري القابل ــة غ وني لكرت االإ
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــة ع وني لكرت ــة االإ ــالت التجاري المعام
برامــج  ويشــمل   (ASP( التطبيقــات  خدمــة  مــزود  االتصــاالت؛ 
ــراء  ف بإج ــتخدم�ي ــماح للمس ــات )API) للس ــة التطبيق ــة برمج واجه
ــبكات  ــت وش ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــة ع وني لكرت ــة االإ ــالت التجاري المعام
مجيــات كخدمــة )SAAS) وتشــمل برامــج  االتصــاالت؛ خدمــات الرب
ــات  ــارات والتنبيه ــة واالإخط وني لكرت ــائل االإ ــتقبال الرس ــال واس رس الإ
ــت  ن نرت ــبكات االإ ــرب ش ــة ع وني لكرت ــة االإ ــالت التجاري ــري المعام ولتيس
ــري  ــج غ ام ــت للرب ــتخدام المؤق ــري االس ــاالت؛ توف ــبكات االتص وش
ي تصميــم إعالنــات الغــري وإدارتهــا 

يــل الســتخدامها �ف ف القابلــة للترف
ــات  ــة التطبيق ــا؛ مــزود خدم هــا وتقديمه ــا ونرش وقياســها وتحليله
ــاء  نش ــات )API) الإ ــة التطبيق ــة برمج ــج واجه ــمل برام )ASP) وتش
إعالنــات الغــري وإدارتهــا وتتبعهــا وإعــداد التقاريــر عنهــا وقياســها؛ 
ــي  ي وبائع ــرت ــماح لمش ــل للس ي ف ــة للترف ــري قابل ــات غ ــري برمجي توف
ــات؛  عالن ــزون االإ ــع مخ اء وبي ــرش ــت ب ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــات ع عالن االإ
نشــاء  يــل الإ ف امــج غــري القابلــة للترف توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
المؤقــت  االســتخدام  توفــري  هــا؛  ونرش ومشــاركتها  عالنــات  االإ
نــت  نرت نشــاء تواجــد عــى شــبكة االإ يــل الإ ف امــج غــري القابلــة للترف للرب
ــاظ  ــة والحف ــات التجاري كات والعالم ــرش ــات وال ــراد والمجموع لالأف
ــل  ي ف ــة للترف امــج غــري القابل ــه؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب علي
شــبكة  عــرب  المجتمعــات  مــع  والتفاعــل  للتواصــل  ف  للمعلنــ�ي
القابلــة  غــري  امــج  للرب المؤقــت  االســتخدام  توفــري  نــت؛  نرت االإ
ي يحددهــا المســتخدم

ــىت ــات ال عالن ــوى واالإ ــة المحت ــل لرعاي ي ف للترف
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Application service provider (ASP) featuring 
application programming interface (API) software for 
creating, managing, tracking, reporting and measuring 
advertising of others; Providing non-downloadable 
software for allowing buyers and sellers of online 
advertising to purchase and sell advertising inventory; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software for creating, sharing, disseminating and 
posting advertising; Providing temporary use of non-
downloadable software for creating and maintaining an 
online presence for individuals, groups, companies, and 
brands; Providing temporary use of non-downloadable 
software for advertisers to communicate and interact 
with online communities; Providing temporary use of 
non-downloadable software for curating online user-
defined content and advertisements and creating 
social media feeds; Designing and developing 
computer game software and video game software 
for use with computers, video game program systems 
and computer networks; Development of hardware 
for use in connection with electronic and interactive 
multimedia games; Providing temporary use of non-
downloadable software that gives users the ability 
to upload, modify and share virtual reality content, 
augmented reality content, mixed reality content, 
information, experiences and data; Hosting of virtual 
reality and augmented reality content on the internet; 
Providing user authentication services using single 
sign-on and software technology for e-commerce 
transactions; Providing user authentication services 
of electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions using single sign-on 
and software technology; Providing an application 
programming interface (API) to allow users to perform 
electronic business transactions via the internet; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software for processing electronic payments; Platform 
as a service (PAAS) services featuring computer 
software to allow users to perform business and 
e-commerce transactions; Providing temporary access 
to non-downloadable computer software for providing 
electronic maps; Application service provider (ASP) 
featuring software for providing electronic maps; 
Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for searching, determining, and 
sharing locations; Providing temporary use of non-
downloadable software for searching and identifying 
local and location-based points of interest, events, 
landmarks, employment opportunities, entertainment, 
cultural events, shopping and offers; Providing 
temporary use of non-downloadable computer software 
for making reservations and bookings; Application 
service provider (ASP) featuring software to enable or

نــت وإنشــاء موجــزات الوســائط االجتماعيــة؛  نرت عــرب شــبكة االإ
ــاب  ــات ألع ــر وبرمجي ــاب الكمبيوت ــات ألع ــر برمجي ــم وتطوي تصمي
الفيديــو الســتخدامها مــع أجهــزة الكمبيوتــر وأنظمــة برامــج ألعــاب 
ــا  ــتخدامها فيم ــزة الس ــر أجه ــر؛ تطوي ــبكات الكمبيوت ــو وش الفيدي
والتفاعليــة؛  ونيــة  لكرت االإ المتعــددة  الوســائط  بألعــاب  يتعلــق 
ي 

ــىت ــل وال ي ف ــة للترف ــري القابل امــج غ ــري االســتخدام المؤقــت للرب توف
القــدرة عــى تحميــل وتعديــل ومشــاركة  ف  تمنــح المســتخدم�ي
ــوى  ــزز ومحت ــع المع ــوى الواق ي ومحت

ا�ف ــرت ــع االف ــوى الواق محت
ــتضافة  ــات؛ اس ــارب والبيان ــات والتج ــط والمعلوم ــع المختل الواق
نــت؛  نرت ي ومحتــوى الواقــع المعــزز عــى شــبكة االإ

ا�ف الواقــع االفــرت
ــة تســجيل  توفــري خدمــات مصادقــة المســتخدم باســتخدام تقني
ونيــة؛  لكرت مجيــات لمعامــالت التجــارة االإ الدخــول الموحــد والرب
ي لالأمــوال 

و�ف لكــرت توفــري خدمــات مصادقــة المســتخدم للتحويــل االإ
ــة  وني لكرت ــيكات االإ ــالت الش ــم ومعام ــان والخص ــات االئتم وبطاق
ــات؛  مجي ــا الرب ــادي وتكنولوجي ــول االأح ــجيل الدخ ــتخدام تس باس
ف  توفــري واجهــة برمجــة التطبيقــات )API) للســماح للمســتخدم�ي
نــت؛  نرت ونيــة عــرب شــبكة االإ لكرت بإجــراء المعامــالت التجاريــة االإ
يــل  ف للترف القابلــة  غــري  امــج  للرب المؤقــت  االســتخدام  توفــري 
 (PAAS( ونيــة؛ المنصــات كخدمــة لكرت لمعالجــة المدفوعــات االإ
ف  وتشــمل خدمــات تشــمل برامــج الكمبيوتــر للســماح للمســتخدم�ي
ــول  ــري وص ــة؛ توف وني لكرت ــارة االإ ــال والتج ــالت االأعم ــراء معام بإج
يــل لتوفــري الخرائــط  ف مؤقــت إىل برامــج الكمبيوتــر غــري القابلــة للترف
برامــج  وتشــمل   (ASP( التطبيقــات  مــزود خدمــة  ونيــة؛  لكرت االإ
امــج  ونيــة؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب لكرت لتوفــري الخرائــط االإ
ــل للبحــث عــن المواقــع وتحديدهــا  ي ف ــة للترف ــر غــري القابل الكمبيوت
امــج غــري القابلــة  ومشــاركتها؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
والموقعيــة  المحليــة  االهتمــام  نقــاط  عــن  للبحــث  يــل  ف للترف
ــه،  في ــل، والرت ــرص العم ــم، وف ــداث، والمعال ــا، واالأح وتحديده
ــتخدام  ــري االس ــروض؛ توف ــوق والع ــة، والتس ــات الثقافي والفعالي
جــراء الحجــوزات  يــل الإ ف امــج الكمبيوتــر غــري القابلــة للترف المؤقــت لرب
برامــج  تشــمل   (ASP(التطبيقــات خدمــة  مــزود  والحجــوزات؛ 
ف أو تســهيل إجــراء الحجــوزات؛ توفــري االســتخدام المؤقــت  لتمكــ�ي
ف  المســتخدم�ي تمنــح  ي 

والــىت يــل  ف للترف القابلــة  غــري  مجيــات  للرب
حــاالت والتوصيــات  القــدرة عــى نــرش التقييمــات والمراجعــات واالإ
ــداث  ــات واالأح ــي الخدم ــم ومقدم كات والمطاع ــرش ــة بال المتعلق
والخدمــات العامــة والــوكاالت الحكوميــة؛ توفــري االســتخدام 
؛  ي

ا�ف ــرت ــوق اف ــري س ــل لتوف ي ف ــة للترف ــري القابل ــج غ ام ــت للرب المؤق
يــل  ف امــج الكمبيوتــر غــري القابلــة للترف توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
اء الســلع والخدمــات؛ مــزود خدمــة التطبيقــات  لطلــب و/أو �ش
اء الســلع  ف أو تســهيل طلــب و/أو �ش )ASP) وتشــمل برامــج لتمكــ�ي
امــج غــري القابلــة  والخدمــات؛ توفــري االســتخدام المؤقــت للرب
يــل للبحــث عــن فــرص العمــل وتحديدهــا؛ توفــري االســتخدام  ف للترف
ف  يــل لتحديــد المســتخدم�ي ف امــج غــري القابلــة للترف المؤقــت للرب
ــتخدام  ــري االس ــة؛ توف ــىي الحكوم ــال بممث ــم باالتص ــماح له والس
يــل لتســهيل التفاعــل والتواصــل  ف امــج غــري القابلــة للترف المؤقــت للرب
ف البــرش ومنصــات الــذكاء االصطناعــي؛ مــزود خدمــة التطبيقــات  بــ�ي
ف أو تســهيل التفاعــل والتواصــل  )ASP) وتشــمل برامــج لتمكــ�ي
ــي)؛ ــذكاء االصطناع ــي )ال ــذكاء االصطناع ــات ال ــرش ومنص ف الب ــ�ي ب
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facilitate making reservations and bookings; Providing 
temporary use of non-downloadable software 
that give users the ability to post ratings, reviews, 
referrals and recommendations relating to businesses, 
restaurants, service providers, events, public services 
and government agencies; Providing temporary 
use of non-downloadable software for providing a 
virtual marketplace; Providing temporary use of non-
downloadable computer software for ordering and/
or purchasing goods and services; Application service 
provider (ASP) featuring software to enable or facilitate 
ordering and/or purchasing goods and services; 
Providing temporary use of non-downloadable 
software for searching and identifying employment 
opportunities; Providing temporary use of non-
downloadable software for identifying and allowing 
users to contact government representatives; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
facilitating interaction and communication between 
humans and AI (artificial intelligence) platforms; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate interaction and communication 
between humans and AI (artificial intelligence) 
platforms; Design of augmented reality and virtual 
reality effects for use in modifying photographs, 
images, videos and audio-visual content; Providing 
online non-downloadable personal assistant software; 
Providing non-downloadable social assistant software; 
Providing temporary use of non-downloadable 
computer software for use in facilitating voice over 
internet protocol (VOIP) calls, phone calls, video calls, 
text messages, electronic message, instant message, 
and online social networking services; Application 
service provider (ASP) services featuring software to 
enable or facilitate voice over internet protocol (VOIP) 
calls, phone calls, video calls, text messages, electronic 
message, instant message, and online social networking 
services; Providing a website featuring information 
in the fields of technology and software development 
via the internet and communication networks; Design 
and development of virtual reality and augmented 
reality and mixed reality hardware and software; 
Design and development of video game hardware 
and software; Software development; Development 
of interactive multimedia software; Maintenance 
and repair of computer software; Computer services, 
namely, cloud hosting provider services; Providing 
temporary use of online non-downloadable cloud 
computing software for use in electronic storage 
of data; Providing temporary use of online non-
downloadable cloud computing software for virtual, 
augmented reality applications and environments; 
File sharing services, namely, providing temporary

ي الســتخدامها 
ا�ف ات الواقــع المعــزز والواقــع االفــرت تصميــم تأثــري

الفيديــو  ومقاطــع  والصــور  الفوتوغرافيــة  الصــور  تعديــل  ي 
�ف

ــخىي  ــاعد ش ــج مس ــري برنام ــري؛ توف ــمعي الب ــوى الس والمحت
ــاعد  ــج مس ــري برنام ــت؛ توف ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــل ع ي ف ــل للترف ــري قاب غ
امــج  يــل؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب ف اجتماعــي غــري قابــل للترف
ي تســهيل مكالمــات 

ــل الســتخدامها �ف ي ف ــة للترف ــر غــري القابل الكمبيوت
ــة  ــات الهاتفي ــت )VOIP) والمكالم ن نرت ــول االإ ــرب بروتوك ــوت ع الص
ونيــة  لكرت االإ والرســائل  النصيــة  والرســائل  الفيديــو  ومكالمــات 
نــت؛  نرت والرســائل الفوريــة وخدمــات الشــبكات االجتماعيــة عــرب االإ
ف  ــ�ي ــات )ASP) وتشــمل برامــج لتمك ــة التطبيق ــات مــزود خدم خدم
 (VOIP( نــت نرت أو تســهيل مكالمــات الصــوت عــرب بروتوكــول االإ
النصيــة  والرســائل  الفيديــو  ومكالمــات  الهاتفيــة  والمكالمــات 
الشــبكات  الفوريــة وخدمــات  والرســائل  ونيــة  لكرت االإ والرســائل 
نت  نرت نــت؛ توفــري موقــع عــى شــبكة االإ نرت االجتماعيــة عــرب شــبكة االإ
مجيــات  ي مجــاالت التكنولوجيــا وتطويــر الرب

يضــم معلومــات �ف
نــت وشــبكات االتصــال، تصميــم وتطويــر أجهــزة  نرت عــرب شــبكة االإ
ــط؛  ــع المختل ــزز والواق ــع المع ي والواق

ا�ف ــرت ــع االف ــج الواق وبرام
تطويــر  الفيديــو؛  ألعــاب  وبرامــج  أجهــزة  وتطويــر  تصميــم 
مجيــات؛ تطويــر برامــج الوســائط المتعــددة التفاعليــة؛ صيانــة  الرب
وإصــالح برامــج الكمبيوتــر؛ خدمــات الكمبيوتــر، وباالأخــص خدمات 
امــج  مــزود االســتضافة الســحابية؛ توفــري االســتخدام المؤقــت لرب
ــت  ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــل ع ي ف ــة للترف ــري القابل ــحابية غ ــبة الس الحوس
ــات؛ توفــري االســتخدام  ي للبيان

و�ف لكــرت ــن االإ ي التخزي
الســتخدامها �ف

ــرب  ــل ع ي ف ــة للترف ــري القابل ــحابية غ ــبة الس ــج الحوس ام ــت لرب المؤق
المعــزز؛  والواقــع  اضيــة  االفرت والبيئــات  للتطبيقــات  نــت  نرت االإ
ــت  ــتخدام المؤق ــري االس ــص توف ــات، باالأخ ــادل الملف ــات تب خدم
ف  ــتخدم�ي ف المس ــ�ي ــل لتمك ي ف ــة للترف ــري القابل ة غ ف ــري ــا المم للتكنولوجي
خدمــة  مــزود  ونيــة؛  لكرت االإ الملفــات  يــل  ف وترف تحميــل  مــن 
التطبيقــات، وباالأخــص توفــري واســتضافة وإدارة وتطويــر وصيانــة 
ي 

نــت وقواعــد البيانــات �ف امــج والمواقــع االنرت التطبيقــات والرب
مجــاالت االتصــاالت الالســلكية والوصــول إىل المعلومــات المتنقلــة 

وإدارة البيانــات عــن ب



216

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

use of non-downloadable featuring technology 
enabling users to upload and download electronic 
files; Application service provider, namely, providing, 
hosting, managing, developing, and maintaining 
applications, software, web sites, and databases in the 
fields of wireless communication, mobile information 
access, and remote data management for wireless 
delivery of content to handheld computers, laptops and 
mobile electronic devices; Computer services, namely, 
providing remote management of devices via computer 
networks, wireless networks or the internet; Data 
encryption services; Encrypted electronic transmission 
and delivery of recovered data; Providing temporary 
use of online non-downloadable software and 
applications for customer relationship management 
(CRM); Application service provider (ASP) featuring 
software for customer relationship management (CRM); 
Computer services, in particular, application service 
provider featuring application programming interface 
(API) software for customer relationship management 
(CRM); Providing temporary use of non-downloadable 
software for facilitating and arranging fundraising and 
the distribution of fundraising donations; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
online charitable fundraising services and donation 
services; Scientific and technological services and 
research and design relating thereto; Industrial 
analysis and research services; Computer hardware 
and software design, development, installation and 
maintenance; Research services and consulting in 
the field of information and telecommunications 
technology; Design of telecommunications apparatus 
and equipment; Consulting services in the field of 
design, selection, implementation and use of computer 
hardware and software systems for others; Providing 
online software platform featuring technology that 
enables online users to make payments and transfer 
funds; Providing online software platform featuring 
technology that enables online users to make 
payments and funds transfers across multiple websites 
and mobile applications; Computer services, namely, 
application services provider featuring application 
programming interface (API) software to allow users to 
perform e-commerce transactions via the internet and 
communications networks; Software as a services (SAAS) 
services featuring software for facilitating e-commerce 
transactions via the internet and communications 
networks; Application service provider featuring an 
application programming interface (API) software to 
allow users to perform e-commerce transactions via 
the internet and communications networks; Providing 
temporary use of non-downloadable software for 
converting natural language into machine-executable
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commands; Analyzing and evaluating social media 
content; Developing standards for third-party social 
media content; Conducting proceedings relating to 
standards concerning third-party social media content; 
Content moderation and supervision; Web publishing, 
namely, publishing of decisions concerning third-
party social media content; Providing temporary use 
of non-downloadable computer software in the nature 
of a query engine; Providing temporary use of non-
downloadable computer software for use in performing 
queries on large amounts of data; Providing temporary 
use of non-downloadable computer software in the 
nature of a query engine functioning across business 
intelligence (BI) tools; Providing temporary use 
of online non-downloadable artificial intelligence 
software for facilitating machine learning software; 
Application service provider (ASP) featuring software 
to enable or facilitate machine learning software; 
Providing temporary use of online non-downloadable 
software for machine learning; Providing temporary 
use of online non-downloadable software tools for 
software development; Providing temporary use 
of online non-downloadable software for building 
user interfaces; Application service provider (ASP) 
featuring software to enable or facilitate user interface 
building software; Electronic data storage; Electronic 
storage of photographs; Interactive hosting services 
which allow the users to publish and share their own 
content and images online; Providing on-line non-
downloadable software for database management; 
Computer network services; Providing temporary use 
of non-downloadable software for opinion polling; 
Providing software allowing users to post questions 
with answer options; Platform as a service (PAAS) 
services featuring technology that allows businesses, 
organizations and individuals to create and manage 
their online presences and to communicate with 
online users information and messages regarding 
their activities, products and services and to engage in 
business and social networking; Providing temporary 
use of non-downloadable software featuring 
technology that allows users to manage their business 
networking accounts; Providing temporary use of 
non-downloadable software for voice command 
and recognition software, speech to text conversion 
software, voice-enabled software applications for 
personal information management;
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Date :25/04/2022  التاريخ :25/04/2022

Trademark No.:42700 العالمة التجارية رقم :  42700

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro,  Seocho-gu 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو، سيوشو- غو، سيؤل ، جمهورية 
كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Electrically operated brushes [parts of machines]; 
gas pumps (gas station equipment);electric door 
opening and closing apparatus; cranes;vehicle 
lifts;snow ploughs;hydraulic accumulators being 
parts of machines;brakes for machines;metal 
working machines;forming machines for automobile 
brakepad;taps [machine tools];faucets [parts of 
machines, engines or motors];sorting machines 
for industry;chemical machines for industrial 
purposes;electronic ignitions for vehicles;mechanical 
engine parts for land vehicles;engines and motors 
for the generation of electricity;automotive 
engine blocks;motors and engines [except for land 
vehicles];pumps for land vehicle engines;speed change 
gears being parts of machines;control mechanisms 
for machines, engines or motors;machine coupling 
and transmission components except for land 
vehicles;vehicle washing machines;automatic parking 
installations;ignition devices for motors of land 
vehicles;current generators for automobiles;motors for 
model vehicles;generators;turbogenerators;portable 
electric power generators;robots for helping with daily 
chores for household purposes;industrial robots;robots 
for machine tools;driving devices for robots;control 
mechanisms for robots;apparatus for manufacturing 
solar battery;electrodes for welding machines 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي العاملــة كهربائيــا )أجــزاء مــن آالت)؛ مضخــات الغــاز 

الفــراسش
)معــدات محطــات الغــاز)؛ االأجهــزة الكهربائيــة لفتــح وإغــالق 
االأبــواب؛ الرافعــات؛ مصاعــد الســيارات؛ جرافــات ثلــج؛ مراكمــات 
ــات  ــالآالت؛ ماكين ــة كونهــا أجــزاء مــن االآالت؛ الفرامــل ل هيدروليكي
شــغل المعــادن؛ آالت تشــكيل وســادة فرامــل الســيارات؛ ســدادات 
)آالت)؛ صنابــري ]أجــزاء مــن االآالت، الموتــورات أو المحــركات؛ آالت 
الفــرز المســتخدمة للصناعــة؛ آالت كيماويــة لالأغــراض الصناعيــة؛ 
ــة  ــركات الميكانيكي ــزاء المح ــات؛ أج ــة للمركب وني لكرت ــعالت االإ المش
يــة؛ محــركات وموتــورات لتوليــد الكهربــاء؛ محــركات  للمركبــات الرب
اق الداخــىي )باســتثناء مــا  الســيارات؛ المحــركات ومحــركات االحــرت
يــة؛  يــة)؛ المضخــات لمحــركات المركبــات الرب كان للمركبــات الرب
ــم  ــات التحك ــن آالت؛ آلي ــزاء م ــا أج ــة بكونه ــري الرع ــروس تغي ت
ان ومكونــات النقــل  لــالآالت، المحــركات أو الموتــورات؛ آالت االقــرت
يــة؛ آالت غســيل المركبــات؛  ي للمركبــات الرب

باســتثناء تلــك الــىت
ــركات  ــعال لمح ش ــزة االإ ــة؛ أجه ــاف االأوتوماتيكي ات االصطف ف ــري تجه
المركبــات االأرضيــة؛ مولــدات التيــار للســيارات؛ محــركات الســيارات 
النموذجيــة؛ المولــدات؛ مولــدات توربينيــة؛ مولــدات كهربائيــة 
ي االأعمــال اليوميــة لالأغــراض 

محمولــة؛ الروبوتــات للمســاعدة �ف
االآليــة؛  لــالأدوات  الروبوتــات  الصناعيــه؛  الروبوتــات  ليــة؛  ف المرف
أجهــزة القيــادة للروبوتــات؛ آليــات التحكــم للروبوتــات؛ جهــاز 

ــام  ودات الآالت اللح ــرت ــية؛ إلك ــات الشمس ــع البطاري لتصني
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Date :25/04/2022  التاريخ :25/04/2022

Trademark No.:42701 العالمة التجارية رقم :  42701

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro,  Seocho-gu 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
DNA chips;electric locks for vehicles;instruments for 
diagnosis [for scientific use];laboratory instruments 
[other than for medical use];apparatus and instruments 
for physics;optical apparatus and instruments except 
for glasses and photographic apparatus;vehicle 
safety equipment, namely, cameras; blind-spot 
detection cameras for exposing and eliminating the 
blind spots on both sides of the vehicle; black box 
camera for cars;car recognizing cameras;night vision 
infrared cameras with built-in airlines;photographic 
equipment;video conferencing apparatus;home theater 
systems;audiovisual teaching apparatus;distance 
sensors;lidar sensor for detecting objects and motions 
for autonomous cars;blind spot motion detecting 
sensors;blind spot object detecting sensors;blind spot 
motion sensors;sensors for measuring speed;apparatus 
for testing vehicle brakes;apparatus for testing vehicle 
transmissions;thermostats for vehicles;apparatus 
for driving vehicles automatically;parking 
sensors for vehicles;kilometer recorders for 
vehicles;diagnostic apparatus for vehicles;automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres;sensors 
for engines;sensors for determining position, 
velocity, acceleration and temperature;sensors for 
determining position;automatic vehicle speed control 
apparatus;motion sensors for automobiles;electronic 
sensors for automobiles, namely, forward and backward 
safety sensors;speed sensors for automobiles;OBD (On-
Board Diagnosis) appratus for automobiles;electronic

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
رقائــق للحمــض النــووي؛ االأقفــال الكهربائيــة للمركبــات؛ االأدوات 
ــن  ــدا ع ات )ع ــرب ــي)؛ أدوات المخت ــتخدام العلم ــخيص )لالس للتش
؛  ي

يــا�أ ف )؛ االأجهــزة واالأدوات لالســتخدام الفري ي لالســتخدام الطــىب
ــزة  ــارات وأجه ــا كان للنظ ــتثناء م ــة باس ــزة واالأدوات البري االأجه
ــدا: ،  ــات، تحدي ــالمة للمركب ــدات الس ؛ مع ي

ــرا�ف ــر الفوتوغ التصوي
وآالت التصويــر؛ آالت تصويــر للكشــف عــن النقــاط العميــاء لكشــف 
ا  ــري ــدوق الكام ــيارة؛ صن ي الس ــىب ــى جان ــاء ع ــاط العمي ــة النق وإزال
ات  ــري ــيارات؛ كام ــى الس ــرف ع ات التع ــري ــيارات؛ كام ــود للس االأس
ــوط  ــع الخط ــراء م ــوق الحم ــعة ف ــة باالأش ــة العامل ــة الليلي الرؤي
ــد  ــزة عق ؛ أجه ي

ــرا�ف ــر الفوتوغ ــدات التصوي ــة؛ مع ــة المدمج الجوي
ــزة  ؛ أجه ىلي ف ــرف ــرح الم ــة الم ــد؛ أنظم ــن بع ــة ع ــرات المرئي المؤتم
حساســات  المســافات؛  حساســات  وبريــة؛  ســمعية  تعليــم 
ليــدار لكشــف االأشــياء والحــركات للســيارات ذاتيــة الحركــة؛ أجهــزة 
استشــعار  أجهــزة  العميــاء؛  النقطــة  حركــة  كشــف  استشــعار 
ي النقطــة 

للكشــف عــن النقــاط العميــاء؛ أجهــزة استشــعار الحركــة �ف
العميــاء؛ حساســات قيــاس الرعــة؛ االأجهــزة لفحــص مكابــح 
ــات؛  ــات للمركب ات نقــل الرع ف ــري ــزة لفحــص تجه ــات؛ االأجه المركب
الســيارات  قيــادة  أجهــزة  للمركبــات؛  الحــرارة  تنظيــم  أجهــزة 
ــجيل  ــزة تس ــات؛ أجه ــاف للمركب ــات االصطف ــا؛ حساس أوتوماتيكي
ات  ات للمركبــات؛ أجهــزة التشــخيص للمركبــات؛ المــؤ�ش الكيلومــرت
ــات  ــات؛ حساس ــالت المركب ي عج

ــض �ف ــط المنخف ــة للضغ التلقائي
والرعــة،  المواقــع،  تحديــد  استشــعار  أجهــزة  المحــركات؛ 
ــع؛  ــد المواق ــعار تحدي ــزة استش ــرارة؛ أجه ــة الح ــارع ودرج والتس
أجهــزة التحكــم االآليــة برعــة المركبــات؛ أجهــزة استشــعار الحركــة 
للســيارات؛ أجهــزة استشــعار كهربائيــة للســيارات، تحديــدا: ، 
أجهــزة استشــعار االأمــان لالأمــام والخلــف؛ أجهــزة استشــعار
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sensors for automobiles, namely, detector units for use 
in controlling the actuation and operation of automotive 
safety apparatus and equipment;electronic sensors for 
automobiles, namely, sensors for use in controlling the 
actuation and operation of automotive safety apparatus 
and equipment;parking and locational sensors for 
automobiles;parking sensors for automobiles;crash 
sensors for automobiles;odometers;vehicle safety 
equipment, namely, back-up sensors;electronic sensors 
for vehicles;lateral distance sensor for cars;lateral 
safety sensor for cars;measuring instruments;vehicle 
speed control apparatus;temperature and 
environmental sensors for measuring the presence 
of objects in the environment and the speed, 
trajectory, and heading of objects;protective 
eyeglasses;sunglasses;eye glasses;eyeglass cases;time 
recording equipment;calculating machines, data-
processing equipment and computers;warning 
apparatus for engine virtual sound of automobiles; 
collision alarms;alarms for tire pressure monitoring 
system;theft prevention apparatus;signals, luminous 
or mechanical;warning lamps for vehicles;fire 
trucks;air sensor for vehicles;USB battery chargers 
for use in automobiles;robotic electrical control 
apparatus;uninterruptible electrical power 
supplies;voltage regulators for vehicles;electrical 
controlling devices for engines;charging appliances for 
rechargeable equipment;charging stations for electric 
vehicles;electricty energy supply controller;electrical 
controlling devices;control installations (Electric 
-);apparatus and instruments for regulating 
electricity;regulating apparatus, electric;apparatus 
and instruments for conveying, distributing, 
transforming, storing, regulating or controlling electric 
current;current rectifiers;apparatus for adjusting 
headlights;solar modules;batteries for vehicles;fuel 
cells;batteries for automobiles;rechargable 
batteries;batteries for electric vehicles;electric 
batteries;nickel-hydrogen batteries;energy storage 
apparatus comprised of batteries;power bank 
(rechargeable batteries);electricity measuring 
apparatus and instruments;starter cables for 
motors;electric cables, wires, conductors and 
connection fittings therefor;electric hybrid cables;black 
boxes [data recorders];voice processing systems;video 
recording apparatus for vehicles;car cassette 
players;smartwatches;wearable computers;apparatus 
for recording, transmission or reproduction of 
sound, images and data;remote monitoring 
apparatus;electronic monitoring instruments, 
other than for medical use;television monitoring 
apparatus;GPS navigation device;GPS tracking and 
location devices;remote control apparatus for industrial

ف الطائــرة)  ي دي )التشــخيص عــى مــ�ت الرعــة للســيارات؛ جهــاز او �ب
للســيارات،  كهربائيــة  استشــعار  أجهــزة  للســيارات؛  مناســب 
ــغيل  ي تش

ــم �ف ي التحك
ــتخدامها �ف ــف الس ــدات الكاش ــدا: ، وح تحدي

ــعار  ــزة استش ــيارات؛ أجه ــالمة الس ــدات س ــزة ومع ــغيل أجه وتش
ي 

كهربائيــة للســيارات، تحديــدا: ، أجهــزة استشــعار الســتخدامها �ف
ي تشــغيل وتشــغيل أجهــزة ومعــدات ســالمة الســيارات؛ 

التحكــم �ف
أجهــزة استشــعار وقــوف الســيارات والمواقــع للســيارات؛ أجهــزة 
استشــعار وقــوف الســيارات؛ أجهــزة استشــعار تحطــم الســيارات؛ 
 ، تحديــدا:  للمركبــات،  الســالمة  معــدات  المســافة؛  عــدادات 
ونيــة للســيارات؛ أجهــزة  مجســات الدعــم؛ أجهــزة استشــعار الكرت
استشــعار  أجهــزة  للســيارات؛  الجانبيــة  المســافة  استشــعار 
ي 

�ف التحكــم  قيــاس؛ جهــاز  أدوات  للســيارات؛  ي  الجانــىب االأمــان 
�عــة الســيارة؛ أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة والبيئيــة لقيــاس 
ي البيئــة والرعــة، المســار، وعنــوان االأشــياء؛ 

وجــود االأشــياء �ف
النظــارات الواقيــة؛ النظــارات الشمســية؛ نظــارات البريــة؛ علــب 
ــبة،  ــت؛ االآالت الحاس ــجيل الوق ــدات تس ــة؛ مع ــارات الطبي للنظ
ــوت  ــر ص ــزة تحذي ــيب؛ أجه ــات والحواس ــة البيان ــدات معالج مع
ي للســيارات؛ أجهــزة إنــذار االصطــدام؛ أجهــزة 

ا�ف المحــرك االفــرت
طــارات؛ أجهــزة منــع الرقــات؛  نــذار الأنظمــة مراقبــة ضغــط االإ االإ
ــات؛  ــر للمركب ــح تحذي ــة؛ مصابي ــة أو الميكانيكي ــارات، المضيئ ش االإ
ــات؛ شــواحن  ــق؛ حساســات الهــواء للمركب شــاحنات إطفــاء الحرائ
ي الســيارات؛ أجهــزة تحكــم 

ي لالســتخدام �ف بطاريــات يــو اس �ب
كهربائيــة آليــة؛ مــزودات الطاقــة الكهربائيــة غــري القابلــة لالنقطــاع؛ 
الكهربائيــة  التحكــم  أجهــزة  للمركبــات؛  الفولتيــة  منظمــات 
عــادة الشــحن؛  ــة الإ للمحــركات؛ معــدات الشــحن للمعــدات القابل
ــد  وي ف ــم برت ــزة التحك ــة؛ أجه ــات الكهربائي ــحن للمركب ــات الش محط
ات التحكــم  ف الطاقــة الكهربائيــة؛ أجهــزة التحكــم الكهربائيــة؛ تجهــري
الكهربائيــة؛ االأجهــزة واالأدوات لتنظيــم الكهربــاء؛ أجهــزة التنظيــم، 
الكهربائيــة؛ أجهــزة وأدوات توصيــل ، توزيــع، التحويــل، وتخزيــن، 
؛  ي

ــا�أ ــار الكهرب ؛ مقّومــات التي ي
ــا�أ ــار الكهرب ــم أو التحكــم بالتي تنظي

ــية؛  ــة الشمس ــدات الطاق ــة؛ وح ــح االأمامي ــط المصابي ــاز ضب جه
للســيارات؛  البطاريــات  الوقــود؛  خاليــا  ؛  للمركبــات  بطاريــات 
البطاريــات القابلــة للشــحن؛ البطاريــات للمركبــات الكهربائيــة؛ 
؛ جهــاز تخزيــن  ف البطاريــات الكهربائيــة؛ بطاريــات نيــكل الهيدروجــ�ي
ــة  ــات قابل ــة )بطاري ــك الطاق ــات؛ بن ــن البطاري ــون م ــة يتك الطاق
التشــغيل  كوابــل  الكهربــاء؛  قيــاس  وأدوات  أجهــزة  للشــحن)؛ 
للمحــركات؛ الكوابــل الكهربائيــة، واالأســالك، الموصــالت وتركيبــات 
توصيلهــا؛ الكابــالت الكهربائيــة الهجينــة؛ الصناديــق الســوداء 
ــات)؛ أنظمــة معالجــة الصــوت؛ أجهــزة تســجيل  )مســجالت البيان
الفيديــو للمركبــات؛ مشــغالت الكاســيت للســيارات؛ الســاعات 
ي يمكــن ارتداؤهــا؛ أجهزة التســجيل، 

الذكيــة؛ أجهــزة الحاســوب الــىت
ــة  ــات؛ أجهــزة المراقب أو إرســال أو نســخ الصــوت، الصــور والبيان
ونيــة، عــدا مــا كان لالســتخدام  عــن بعــد؛ معــدات المراقبــة االألكرت
؛ أجهــزة تحديــد المواقــع العالمية؛  ي

؛ جهــاز مراقبــة تلفزيــو�ف ي الطــىب
ــد  ــي لتحدي ــام العالم ــع بالنظ ــد المواق ــب وتحدي ات التعق ف ــري تجه
ــة؛  ــة الصناعي ــزة االأتمت ــد الأجه ــن بع ــم ع ــزة التحك ــع؛ أجه المواق
ــاز إشــعال  ــرادار؛ جه ــق ال ــات عــن طري كاشــفات االأجســام للمركب
ــات شــعال الســيارات عــن بعــد؛ أجهــزة المالحــة للمركب ي الإ

ــا�أ كهرب
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automation instruments;radar object detectors 
for vehicles;electric igniting apparatus for igniting 
at a distance for vehicles;navigation apparatus 
for vehicles [on-board computers];remote control 
apparatus;GPS navigation devices for cars;electric 
telecommunications apparatus;Audio Video 
Navigation for vehicles mounted with in-vehicle 
simple payment system;telecommunication apparatus 
for use in cars;terminals for electronic transaction 
with built in cars;electronic terminals for highway 
toll collection;laboratory robots;humanoid robots 
with artificial intelligence for use in scientific 
research;software for controlling robots;downloadable 
computer software for the provision of information 
relating to vehicle trip information history, parking 
location management, trip information, vehicle 
health management, driving information, and third-
party promotional data in the form of advertising for 
drivers;downloadable and recorded computer software 
for autonomous driving of motor vehicles;recorded 
software for data processing for autonomous driving 
control;downloadable and recorded computer 
software for autonomous vehicle navigation, steering, 
calibration, and management;downloadable software 
for parking location identification;downloadable 
and recorded computer software for vehicle 
navigation;recorded software for vehicle fleet 
launching, coordination, calibrating, direction, and 
management;downloadable and recorded computer 
software for controlling vehicle communications 
networks;downloadable and recorded computer 
software platforms for advanced safety and driver 
assistance systems for vehicles;computer programs 
and software for vehicles;downloadable software for 
the control and remote control of vehicles;computer 
databases;computer software for simple payment; 
computer application software for use on smart phones 
for simple payment;in-vehicle Audio Video Navigation 
software for simple payment;software for secure data 
storage and retrieval and transmission of customer 
information used by individuals, banking and financial 
institutions for electronic payment;downloadable 
smart phone application (software);computer software 
for use with route planners, electronic maps and 
digital dictionaries for navigation purposes;computer 
application software for smart phones for use in rental 
car leasing and rental car maintenance;computer 
software for facilitating payment transactions by 
electronic means over wireless networks, global 
computer networks and/or mobile telecommunications 
devices; downloadable computer application software 
for use on smart phones for the provision of information 
relating to vehicle trip information history, parking

ف المركبــات)؛ أجهــزة التحكــم عــن بعــد؛  )حواســيب عــى مــ�ت
أجهــزة المالحــة جــي بيــه اس للســيارات؛ أجهــزة االتصــال بعيــدة 
ــات  ــة للمركب ــة المرئي ــة الصوتي ــزة المالح ــة؛ أجه ــدى الكهربائي الم
ــات؛  ــل المركب ــيطة داخ ــغ البس ــع المبال ــة دف ــع أنظم ــة م المركب
ي الســيارات؛ محطــات التعامــالت 

االأجهــزة الالســلكية لالســتخدام �ف
ونيــة  إلكرت محطــات  الســيارات؛  ي 

�ف الموجــودة  ونيــة  لكرت االإ
روبوطــات  الريعــة؛  الطــرق  عــى  المــرور  رســوم  لتحصيــل 
ي 

ــتخدامها �ف ــي الس ــذكاء االصطناع ــات ذات ال ات؛ الروبوت ــرب المخت
ي الروبوتــات؛ برمجيــات 

مجيــات للتحكــم �ف البحــث العلمــي؛ الرب
يــل لتوفــري المعلومــات المتعلقــة بتاريــخ  ف كمبيوتــر قابــل للترف
معلومــات رحلــة الســيارة، خدمــات إدارة مواقــع االصطفــاف، 
معلومــات الرحــالت، إدارة ســالمة المركبــات، معلومــات القيــادة، 
؛  ف عــالن عــن الســائق�ي ويجيــة لالآخريــن عــى شــكل االإ والبيانــات الرت
ــة  ــادة الذاتي ــل والمســجلة للقي ي ف ــة للترف ــر القابل ــات الكمبيوت برمجي
للتحكــم  البيانــات  لمعالجــة  مســجلة  برمجيــات  للســيارات؛ 
يــل  ف للترف القابلــة  الكمبيوتــر  برمجيــات  المســتقلة؛  القيــادة  ي 

�ف
والمســجلة للمالحــة الذاتيــة للمركبــة، وللتوجيــه، والمعايــرة، 
يــل لتحديــد موقــع  ف مجيــات ؛ برمجيــات قابلــة للترف دارة للرب واالإ
يــل  ف للترف القابلــة  الكمبيوتــر  برمجيــات  الســيارات؛  وقــوف 
طــالق  مجيــات المســجلة الإ ي الســيارة؛ الرب

والمســجلة للمالحــة �ف
دارة  ــات، واالإ ــرة، االتجاه ــيق، والمعاي ــات، والتنس ــطول المركب أس
يــل والمســجلة  ف مجيــات ؛ برمجيــات الكمبيوتــر القابلــة للترف للرب
برمجيــات  منصــات  المركبــات؛  اتصــاالت  شــبكات  ي 

�ف للتحكــم 
يــل والمســجلة الأنظمــة الســالمة المتقدمــة  ف الكمبيوتــر القابلــة للترف
الحاســوب  وبرمجيــات  برامــج  للمركبــات؛  الســائق  ومســاعدة 
ي 

يــل للتحكــم والتحكــم عــن بعــد �ف ف للمركبــات؛ برمجيــات قابلــة للترف
المركبــات؛ قواعــد بيانــات الحاســوب؛ برمجيــات الكمبيوتــر للدفــع 
البســيط؛ برمجيــات الحاســوب لالســتخدام عــى الهواتــف الذكيــة 
للدفــع البســيط؛ برنامــج مالحــة الصــوت والفيديــو داخــل المركبــة 
جاع االآمــن للبيانــات  لدفــع بســيط؛ برمجيــات التخزيــن واالســرت
قبــل  مــن  المســتخدمة  العمــالء  لمعلومــات  االآمــن  رســال  واالإ
؛  ي

و�ف ــرت لك ــع االإ ــة للدف ــة والمالي ــات المرفي ــخاص ، المؤسس االأش
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة القابلــة للتحميــل )برمجيــات)؛ برمجيــات 
الخرائــط  الطريــق،  مخططــات  مــع  لالســتخدام  الحاســوب 
ونيــة والقواميــس الرقميــة لغايــات المالحــة؛ برمجيــات  لكرت االإ
لتأجــري  المســتخدمة  الذكيــة  للهواتــف  الحاســوب  تطبيقــات 
ــة  ــيارات المخصص ــة الس ــري ولصيان ــة للتأج ــيارات المخصص الس
؛ برمجيــات الحاســوب لتســهيل معامــالت الدفــع بالطــرق  للتأجــري
ونيــة عــرب الشــبكات الالســلكية ، شــبكات الحاســوب العالميــة  لكرت االإ
وأو أجهــزة االتصــاالت بعيــدة المــدى النقالــة؛ برمجيــات تطبيقــات 
الحاســوب القابلــة للتحميــل المســتخدمة للهواتــف النقالــة لتوفــري 
ــات إدارة  ــات ، خدم ــالت المركب ــخ رح ــة بتاري ــات المتعلق المعلوم
مواقــع االصطفــاف، معلومــات الرحــالت، إدارة ســالمة المركبــات، 
ويجيــة لالآخريــن عــى شــكل  معلومــات القيــادة، والبيانــات الرت
ــل  ــة للتحمي ــوب القابل ــات الحاس ؛ برمجي ف ــائق�ي ــن الس ــالن ع ع االإ
لتوفــري تشــخيص المركبــات عــن بعــد، خدمــات تقديــم معلومــات 
فيــه عــى شــكل عــروض صوتيــة  حــول صيانــة المركبــات، الرت
ي المركبــات، خدمــات التواصــل مــع أطــراف أخــرى بشــأن

ومرئيــة �ف
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location management, trip information, vehicle health 
management, driving information, and third-party 
promotional data in the form of advertising for drivers; 
downloadable computer software for providing remote 
vehicle diagnosis, vehicle maintenance information, 
entertainment in the form of audio and visual displays 
in vehicles, third-party communication in vehicles, 
navigation function, and audio and visual display in 
vehicles;smart phone application (software) that enables 
the drivers to make in-vehicle simple payment regarding 
refueling, parking, using toll gate and purchasing 
products at various stores;smart phone application 
(software) that enables the drivers to make in-vehicle 
simple payment regarding refueling, parking, using toll 
gate and purchasing products at various stores as well 
as ordering purchase of foods and beverages in vehicle; 
computer software that enables the drivers to make 
in-vehicle simple payment regarding refueling, 
parking, using toll gate and purchasing products 
at various stores as well as ordering purchase of 
foods and beverages in vehicle;application software 
for providing electronic payment agency service; 
computer software for platform of in-vehicle 
simple payment;smartphone application (software) 
accessible to in-vehicle systems;computer program 
for simple payment through in-vehicle Audio Video 
Navigation;computer firmware for platform of in-
vehicle simple payment;smartphone application 
(software) for in-vehicle simple payment;computer 
application software for use on smart phones for 
use in the management of vehicle rental and vehicle 
maintenance;computer application software for use 
on smart phones for a vehicle lease;downloadable 
computer application software for mobile phones for use 
in the operation and management of vehicles;recorded 
computer software for safe car driving;downloadable 
computer application software for vehicles;computer 
application software for computers and mobile devices, 
namely, software for locating and sharing information 
regarding electric vehicle charging stations;encoded 
cards for use in relation to the electronic transfer of 
financial transactions;computer hardware for use with 
satellite and/or GPS navigation systems for navigation 
purposes;data processing apparatus;computer 
hardware for facilitating payment transactions by 
electronic means over wireless networks, global 
computer networks and/or mobile telecommunications 
devices;laser installations, other than for medical 
use, for sensing distance to objects;steering 
apparatus, automatic, for vehicles;simulator for 
optical devices;vehicle drive training simulators;flight 
simulators for aircraft;electronic payment terminal 
operated by encoded cards, stored value cards,

ي 
ــة �ف ــة والمرئي ــروض الصوتي ــة، والع ــف المالح ــات، ووظائ المركب

ي تمكــن 
المركبــات؛ تطبيقــات الهواتــف الذكيــة )برمجيــات) الــىت

ود  ف ــرت عــادة ال ــات الإ ــغ بســيطة مــن المركب ف مــن دفــع مبال الســائق�ي
اء  و�ش التعرفــة  بوابــة  اســتخدام  واالصطفــاف،  بالوقــود، 
ــة  ــف الذكي ــات الهوات ــة؛ تطبيق ــر المختلف ــن المتاج ــات م المنتج
بســيطة  مبالــغ  دفــع  مــن  ف  الســائق�ي تمكــن  ي 

الــىت )برمجيــات) 
ود بالوقــود، واالصطفــاف، لدفــع  ف عــادة الــرت مــن المركبــات الإ
ــك  ــر وكذل ــف المتاج ي مختل

ــات �ف اء المنتج ــرش ــور ول ــوم العب رس
ــات  ــات ؛ برمجي ــن المركب ــات م وب ــة والمرش اء االأطعم ــات �ش لطلب
ــن  ــيطة م ــغ بس ــع مبال ــن دف ف م ــائق�ي ــن الس ي تمك

ــىت ــوب ال الحاس
ــع  ــاف، لدف ــود ، واالصطف ود بالوق ف ــرت ــادة ال ع ــات الإ ــل المركب داخ
ــك  ــر وكذل ــف المتاج ي مختل

ــات �ف اء المنتج ــرش ــور ول ــوم العب رس
ــات  ــات ؛ برمجي ــن المركب ــات م وب ــة والمرش اء االأطعم ــات �ش لطلب
ــات  ؛ برمجي ي

و�ف ــرت لك ــع االإ ــات وكاالت الدف ــري خدم ــات لتوف التطبيق
ــات؛  ــغ البســيطة مــن داخــل المركب امــج دفــع المبال الحاســوب لرب
الوصــول  يمكــن  ي 

الــىت )برمجيــات)  الذكيــة  الهواتــف  تطبيقــات 
ــوب  ــج الحاس ــات ؛ برام ــا المركب ــزودة به ــة الم ــن االأنظم ــا م إليه
للدفعــات البســيطة مــن خــالل أنظمــة المالحــة الصوتيــة المرئيــة 
امــج دفــع  داخــل المركبــات؛ برمجيــات الحاســوب االأصليــة لرب
الهواتــف  المركبــات؛ تطبيقــات  البســيطة مــن داخــل  المبالــغ 
الذكيــة )برمجيــات) لدفــع المبالــغ البســيطة مــن داخــل المركبــات؛ 
برمجيــات تطبيقــات الحاســوب المســتخدمة مــع الهواتــف الذكيــة 
ولصيانــة  يجــار  لالإ المخصصــة  المركبــات  إدارة  ي 

�ف المســتخدمة 
ي الهواتــف 

المركبــات؛ برمجيــات تطبيقــات الحاســوب المســتخدمة �ف
ــة  ــات تطبيقــات الحاســوب القابل ــات؛ برمجي ــة لتأجــري المركب الذكي
وإدارة  تشــغيل  ي 

�ف المســتخدمة  النقالــة  للهواتــف  للتحميــل 
ــان؛  ــيارة بأم ــادة الس ــجلة لقي ــوب مس ــات حاس ــات؛ برمجي المركب
للمركبــات؛  للتحميــل  القابلــة  الحاســوب  تطبيقــات  برمجيــات 
برمجيــات تطبيقــات الحاســوب للحواســيب واالأجهــزة النقالــة، 
تحديــدا: ، برمجيــات تحديــد ومشــاركة المعلومــات بخصــوص 
المشــفرة  البطاقــات  الكهربائيــة؛  المركبــات  شــحن  محطــات 
للتعامــالت  ي 

و�ف لكــرت االإ بالتحويــل  يتعلــق  فيمــا  المســتخدمة 
الماليــة؛ برمجيــات الحاســوب المســتخدمة مــع االأقمــار الصناعيــة 
و/أو أنظمــة المالحــة مــن خــالل تحديــد المواقــع العالميــة لغايــات 
ــهيل  ــوب لتس ــزة الحاس ــات؛ أجه ــة البيان ــزة معالج ــة؛ أجه المالح
ــلكية  ــبكات الالس ــرب الش ــة ع وني لكرت ــرق االإ ــع بالط ــالت الدف معام
، شــبكات الحاســوب العالميــة وأو أجهــزة االتصــاالت بعيــدة 
 ، ي ر، عــدا مــا كان لالســتخدام الطــىب ف المــدى النقالــة؛ تركيبــات اللــري
الستشــعار المســافة إىل االأشــياء؛ أجهــزة التوجيــه، االأوتوماتيكيــة، 
ــب  ــات تدري ــة؛ محاكي ــزة البري ــاكاة لالأجه ــاز مح ــات؛ جه للمركب
ــع  ــات الدف ــرات؛ محط ان للطائ ــري ــات الط ــيارة؛ محاكي ــادة الس قي
القيمــة  بطاقــات  المشــفرة،  بالبطاقــات  العاملــة  ي 

و�ف لكــرت االإ
المخزنــة، البطاقــات المدفوعــة مســبقا والبطاقــات الذكيــة؛ أجهــزة 
ــي؛  ــيارة الرقم ــادة الس ــجيل قي ــاز تس ــكالم؛ جه ــى ال ــرف ع التع
ــدون  ي ب

و�ف ــدوق االأســود للســيارات؛ أنظمــة الدخــول االلكــرت الصن
ي للقيــادة المســتقلة 

و�ف مفتــاح للســيارات؛ جهــاز تحكــم إلكــرت
ــيارات؛  ــوف الس ــع وق ــد موق ــوب لتحدي ــزة حاس ــات؛ أجه للمركب
ــة؛ ــل المركب ــن داخ ــة م وني لكرت ــالت االإ ــة للتعام ــات االأمني المحط
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prepaid cards and smart cards;speech recognition 
apparatus;digital car driving recording apparatus;black 
box for cars;electronic keyless entry system for 
automobiles;electronic control apparatus for 
autonomous driving of vehicles;computer apparatus 
for parking location identification;security terminal for 
in-vehicle electronic transactions;devices for in-vehicle 
e-payment process;computer hardware for vehicle fleet 
launching, coordination, calibrating, direction, and 
management;computer hardware for transmission of 
data within a vehicle and for communications between 
and among vehicles and a cloud-based platform;LED 
information display apparatus for car; laser object 
detectors for use on vehicles;computer apparatus for the 
control and remote control of vehicles;computer display 
monitors;computer components and parts;computer 
hardware;peripherals adapted for use with computers; 
video game cartridges and cassettes;articles of 
protective clothing for wear by motorcyclists for 
protection against accident or injury;downloadable 
music files;downloadable multimedia 
file;downloadable image files;downloadable 
computer graphics;downloadable image; 
encoded plastic card;downloadable 
ticket;downloadable electronic maps;computer digital 
maps; metaverse contents operating software;game 
software for metaverse;interfaces for metaverse; 
recorded data files featuring meta data containing 
information on digital assets;downloadable image files 
featuring virtual merchandise such as clothing, shoes, 
bags, headgear, eyewear, sports equipment, works of art, 
paintings, toys, etc. for metaverse;downloadable image 
files featuring virtual cars for metaverse;downloadable 
image files featuring character images for 
metaverse;downloadable image files featuring 
avatars for metaverse;software for non-fungible 
tokens;software for metaverse;computer software for 
automatic storage of trading data of blockchain-based 
non-fungible tokens;computer software for issuing, 
trading, selling, managing, and verifying blockchain-
based non-fungible tokens;blockchain-based non-
fungible tokens;computer software for issuing, trading, 
selling, managing, and verifying blockchain-based 
ownership and license of digital contents;downloadable 
software for virtual money;downloadable computer 
programmes for electronic money payment;computer 
application software for metaverse experience; 
metaverse contents distributing software;computer 
software for providing metaverse contents; game 
software for smart phones in order to experience 
indirectly various information through metaverse;video 
display software;software (for the purpose of  photos/
videos/editing/storing/sharing/broadcasting/sending/

ي مــن داخــل المركبــات؛ 
و�ف لكــرت جــراء عمليــات الدفــع االإ االأجهــزة الإ

والتنســيق،  المركبــات،  أســطول  طــالق  الإ الحاســوب  أجهــزة 
ــوب  ــزة الحاس ــات ؛ أجه مجي دارة للرب ــات، واالإ ــرة، االتجاه والمعاي
ف المركبــات ومنصــة  لنقــل البيانــات داخــل الســيارة ولالتصــاالت بــ�ي
قائمــة عــى الحوســبة الســحابية؛ جهــاز عــرض معلومــات بصمامات 
ر  ف باللــري االأجســام  كاشــفات  للســيارة؛  للضــوء  باعثــة  ثنائيــة 
ي المركبــات؛ جهــاز حاســوب للتحكــم والتحكــم 

لالســتخدام �ف
ــات  ــوبية؛ محتوي ــرض الحاس ــات الع ــات؛ شاش ي المركب

ــد �ف ــن بع ع
وقطــع الحاســوب؛ أجهــزة الحاســوب ؛ االأجهــزة الطرفيــة المعــدة 
طــة ألعــاب الفيديــو؛  لالســتخدام مــع الحواســيب؛ خراطيــش وأ�ش
ي الدراجــات الناريــة  أصنــاف مالبــس واقيــة الرتــداء بواســطة راكــىب
الموســيقية  الملفــات  صابــات؛  االإ أو  الحــوادث  مــن  للحمايــة 
القابلــة للتحميــل؛ الملفــات متعــددة الوســائط القابلــة للتحميــل؛ 
الجرافيكيــة  الرســومات  للتحميــل؛  القابلــة  الصــور  ملفــات 
يــل؛ بطاقــة  ف الحاســوبية القابلــة للتحميــل؛ صــورة قابلــة للترف
ــة  ــط الرقمي ــل؛ الخرائ ــة للتحمي ــر القابل بالســتيكية مشــفرة؛ التذاك
ــغيل  ــات تش ــة؛ برمجي ــوب الرقمي ــط الحاس ــل؛ خرائ ي ف ــة للترف القابل
س؛ الواجهــات  س؛ برمجيــات اللعبــة للميتافــري المحتويــات للميتافــري
ي تحتــوي عــى 

س؛ ملفــات البيانــات المســجلة الــىت البينيــة للميتافــري
ــة؛  ــول الرقمي ــن االأص ــات ع ــى معلوم ــوي ع ــة تحت ــات وصفي بيان
مثــل  اضيــة  افرت ســلًعا  تعــرض  يــل  ف للترف قابلــة  صــور  ملفــات 
 ، ف المالبــس، االحذيــة، والحقائــب، أغطيــة الــرأس ، أغطيــة العــ�ي
معــدات الرياضــة، االأعمــال الفنيــة، لوحــات رســم، الدمــى، 
يــل تعــرض ســيارات  ف س؛ ملفــات صــور قابلــة للترف الــخ. وللميتافــري
يــل تحتــوي عــى  ف س؛ ملفــات صــور قابلــة للترف اضيــة لـــلميتافري افرت
يــل تضــم  ف س؛ ملفــات صــور قابلــة للترف صــور شــخصية للميتافــري
ة غــري القابلــة  ف مجيــات للرمــوز الممــري س؛ الرب صــوًرا رمزيــة للميتافــري
س؛ برمجيــات الكمبيوتــر للتخزيــن  مجيــات للميتافــري لالســتبدال؛ الرب
ي لبيانــات التــداول الخاصــة بالرمــوز غــري القابلــة لالســتبدال 

التلقــا�أ
القائمــة عــى سلســلة الكتــل؛ برمجيــات الكمبيوتــر لالإصــدار، 
ة غــري القابلــة  ف التــداول، بيــع، وإدارة، والتحقــق مــن الرمــوز الممــري
لالســتبدال القائمــة عــى سلســلة الكتــل؛ الرمــوز غــري القابلــة 
لالســتبدال القائمــة عــى سلســلة الكتــل؛ برمجيــات الكمبيوتــر 
لالإصــدار، التــداول، بيــع، وإدارة، والتحقــق مــن الملكيــة القائمــة 
عــى سلســلة الكتــل وترخيــص المحتويــات الرقميــة؛ برمجيــات 
اضيــة؛ برمجيــات الكمبيوتــر القابلة  يــل مقابل أمــوال افرت ف قابلــة للترف
ونيــة؛ برمجيــات تطبيقــات الكمبيوتــر  لكرت يــل لدفــع النقــود االإ ف للترف
س؛  ــري ــات للميتاف ــع المحتوي ــات توزي س؛ برمجي ــري ــة الميتاف لتجرب
ــات  س؛ برمجي ــري ــات للميتاف ــري المحتوي ــر لتوف ــات الكمبيوت برمجي
بشــكل  مختلفــة  معلومــات  لتجربــة  الذكيــة  للهواتــف  ألعــاب 
ــو؛  ــرض الفيدي ــات ع س؛ برمجي ــري ــالل الميتاف ــن خ ــا�ش م ــري مب غ
مجيــات )لغــرض الصــور / الفيديــو / التحريــر / التخزيــن /  الرب
رســال / المشــاهدة أو الدردشــة)؛ برمجيــات  المشــاركة / البــث / االإ
ا الهاتــف المحمــول عــى أســاس الواقــع  تطبيقــات الكمبيوتــر لكامــري
ي تقــدم خدمــة 

ي / المعــزز؛ برامــج وبرامــج الكمبيوتــر الــىت
ا�ف االفــرت

تقــوم تلقائًيــا بتحويــل الصــورة الشــخصية إىل صــور أفاتــار ثالثيــة 
ي البيئــات 

نشــاء / معالجــة / المشــاركة �ف االأبعــاد)؛ برمجيــات الإ

ف برمــوز غــري ونيــة للكمبيوتــر تتمــري لكرت ي برامــج التجــارة االإ
ا�ف االفــرت
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viewing or chatting);computer application software 
for mobile phone camera based on virtual/augmented 
reality;computer programs and software featuring 
service that automatically converts portrait into 3D 
avatar images);software for creating/manipulating/
participating 3D virtual environments;computer 
e-commerce software featuring non-fungible tokens 
(NFTs); computer software for used in implementing 
the metaverse;computer software for metaverse 
service;software for navigating an augmented reality 
environment;virtual reality software;software for 
virtual reality experiences;software for navigating a 
virtual reality environment; virtual reality software 
for users to experience virtual reality visualization, 
manipulation and immersion;augmented reality 
software for interactive experiences;virtual reality 
software for interactive experiences;software for 
augmented reality experiences;augmented reality 
software;virtual reality software that enables you to 
provide virtual reality experiences with computers/
tablets/mobile devices/mobile phones. 

ي اس) ثالثيــة االأبعــاد؛ برمجيــات التجــارة 
قابلــة لالســتبدال )ان اف �ت

ف برمــوز غــري قابلــة لالســتبدال )ان اف  ونيــة للكمبيوتــر تتمــري لكرت االإ
س؛  ــري ــذ الميتاف ي تنفي

ــتخدمة �ف ــر المس ــات الكمبيوت ي اس)؛ برمجي
�ت

ي 
ــل �ف ــات للتنق مجي س؛ الرب ــري ــة الميتاف ــر لخدم ــات الكمبيوت برمجي

ــات  مجي ؛ الرب ي
ا�ف ــرت ــع االف ــات الواق ــزز؛ برمجي ــع المع ــة الواق بيئ

ــع  ــة الواق ي بيئ
ــل �ف ــات للتنق مجي ؛ الرب ي

ا�ف ــرت ــع االف ــارب الواق لتج
ــة  ف لتجرب ــتخدم�ي ي للمس

ا�ف ــرت ــع االف ــات الواق ؛ برمجي ي
ا�ف ــرت االف

، والتالعــب والحجــب؛ برمجيــات الواقــع  ي
ا�ف تصــور الواقــع االفــرت

ي للتجــارب 
ا�ف المعــزز للتجــارب التفاعليــة؛ برمجيــات الواقــع االفــرت

ــع  ــات الواق ــزز؛ برمجي ــع المع ــارب الواق ــات لتج ــة؛ برمجي التفاعلي
ــم  ــذي يمّكنــك مــن تقدي ي ال

ا�ف ــات الواقــع االفــرت المعــزز؛ برمجي
ي مــع أجهــزة الكمبيوتــر / االأجهــزة اللوحية 

ا�ف تجــارب الواقــع االفــرت
ــة  ــف المحمول ــة / الهوات ــزة المحمول / االأجه
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Trademark No.:42702 العالمة التجارية رقم :  42702

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  
SABA & Co. Intellectual Property 
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Goods/Services:
Surgical robots;nanorobots for medical 
purposes;robotic exoskeleton suits for medical 
purposes; body rehabilitation apparatus for medical 
purposes;electroencephalographs;pulse measuring 
devices;apparatus for nerve location;artificial 
limbs;artificial joints;medical instruments;medical 
apparatus and instruments;artificial limbs, eyes and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الروبوتــات الجراحيــة؛ روبوتــات نانويــة لالأغــراض الطبيــة؛ بــدالت 
أجهــزة  الطبيــة؛  لالســتخدامات  للروبوتــات  الخارجيــة  الهيــاكل 
ــاس النشــاط  ــة؛ أجهــزة قي ــل الجســم لالأغــراض الطبي إعــادة تأهي
ــض؛  ــاس النب ــزة قي ــل؛ أجه ــن العق ــة م ــزاء مختلف ي أج

ي �ف
ــا�أ الكهرب

أجهــزة لتحديــد موقــع العصــب؛ االأطــراف االصطناعيــة؛ المفاصــل 
الصناعيــة؛ المعــّدات الطبيــة؛ االأجهــزة واالأدوات الطبيــة؛ االأطــراف
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teeth;massaging apparatus for personal use;feeding 
bottles;medical clothing; gloves for medical purposes 

والعيــون واالأســنان االصطناعيــة؛ أجهــزة التدليــك لالســتخدام 
قفــازات  الطبيــة؛  المالبــس  الرضاعــة؛  زجاجــات  ؛  الشــخىي

الطبيــة  لالســتخدامات 
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SABA & Co. Intellectual Property 
Saba & Co.IP, Ramallah, El-midan center 2nd 
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Goods/Services:
Wheelchairs;parachutes;tractors;vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail;civilian drones;air 
vehicles;pilotless aircraft;land vehicles;mobility 
scooters;robotic cars;motor trucks;automatic transport 
vehicles;driverless cars [autonomous cars];buses; 
structural parts for buses;sports cars;coach vans;parts 
and accessories for motorcycles;motor cycles;driverless 
cars;self-driving cars;automobiles;lane departure 
warning systems for automobiles;parts and accessories 
for automobiles;electrically operated scooters; 
electric cars; hydrid power scooters; camping vehicles; 
camping trailers; invalids’ carriages; bicycles; electric 
bicycles;automobile tires;suspension shock absorbers 
for vehicles;brakes for land vehicles; tractors for 
agricultural purposes;motors and engines for land 
vehicles;electric drives for vehicles;rubber belts for land 
vehicles;couplings for land vehicles;electric motors for 
motor cars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات للنقــل  ــرارات؛ مركب ــوط؛ الج ــالت الهب ــة؛ مظ ــراسي المدولب الك
ــرات  ــة؛ طائ ي أو الجــوي أو البحــري أو عــى الســكك الحديدي ــرب ال
مدينــة بــدون طيــار؛ مركبــات جويــة؛ طائــرات بــدون طيــار؛ 
ــة؛  ــيارات االآلي ــل؛ الس ــة للنق ــات البخاري ــة؛ الدراج ي ــات الرب المركب
ســيارات  االآليــة؛  النقــل  مركبــات  المحــركات؛  ذات  الشــاحنات 
القطــع  الحافــالت؛  التحــرك)؛  ذاتيــة  )ســيارات  ســائق  بــدون 
الهيكليــة للحافــالت؛ الســيارات الرياضيــة؛ شــاحنات ذات مقاعــد؛ 
ــة؛  ــة؛ الدراجــات الناري ــار واكسســوارات للدراجــات الناري قطــع غي
ســيارات بــدون ســائق؛ الســيارات ذاتيــة القيــادة؛ الســيارات؛ 
ــع  ــار؛ قط ــن المس ــراف ع ــد االنح ــيارات عن ــر للس ــة التحذي أنظم
ة العاملــة بالكهربــاء؛  وإكسســوارات الســيارات؛ الدراجــات الصغــري
بالطاقــة  العاملــة  ة  الصغــري الدراجــات  الكهربائيــة؛  الســيارات 
عربــات  التخييــم؛  مقطــورات  التخييــم؛  مركبــات  الهجينــة؛ 
ــارات  ــة؛ اط ــات الكهربائي ــة؛ الدراج ــات الهوائي ــن؛ الدراج العاجزي
الســيارات؛ ممتصــات صدمــات الأنظمــة تعليــق المركبــات؛ مكابــح 
لعربــات الســكك الحديديــة؛ جــرارات لالأغــراض الزراعيــة؛ موتــورات 
يــة؛ محــركات كهربائيــة للســيارات؛ أحزمــة  ومحــركات للمركبــات الرب
يــة؛  يــة؛ وصــالت قارنــة للمركبــات الرب مطاطيــة للمركبــات الرب

ــة  ــات االآلي ــة للمركب ــركات كهربائي مح
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العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Footwear; sports wear;motorists’ clothing; athletic 
pants; clothing;uniforms; leotards and tights; overcoats 
(except wear for exclusive use for sports and Korean 
traditional dress); jackets [clothing]; jumpers; short 
trousers; undergarments; short-sleeved T-shirts; long-
sleeved T-shirts; socks;gloves for clothing having touch 
technology of electronic products; caps headwear; 
winter face masks(clothing); face masks [clothing], 
not for medical or sanitary purposes; leather belts 
[clothing]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــائقي الدراج ــس س ــة؛ مالب ــس الرياضي ــدم؛ المالب ــة الق ألبس
؛ المالبــس؛ االأزيــاء الموحــدة؛ الثيــاب  ف الناريــة؛ �اويــل للرياضيــ�ي
والمالبــس الضيقــة؛ المعاطــف الخارجيــة )عــدا عــن المالبــس 
ــة)؛  ــة التقليدي ف الكوري ــات�ي ــة والفس ــري للرياض ــتخدام الح لالس
المالبــس  ة؛  القصــري الراويــل  ات؛  ف الكــرف ]مالبــس[؛  ات  الســرت
ة؛ قمصــان ذات أكمــام  كمــام القصــري التحتيــة؛ القمصــان ذات االأ
طويلــة؛ الجــوارب؛ قفــازات ذات تكنولوجيــا اللمــس للمنتجــات 
ي وأغطيــة الــرأس؛ أقنعــة الوجــه الشــتوية 

ونيــة؛ الطــوا�ت لكرت االإ
ي أو  )المالبــس)؛ أقنعــة الوجــه )مالبــس) ليســت لالســتخدام الطــىب

ــس[  ــة ]مالب ــة جلدي ــي؛ أحزم الصح
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Trademark No.:42705 العالمة التجارية رقم :  42705

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن
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Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Toys for domestic pets;ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and confectionery; 
toys;toy vehicles; dolls;toys (playthings); scale-model 
vehicles;toy cars;toy aircraft;toy robots; drones 
[toys]; remote controls for operating scale model 
vehicles;electric ride-on toy cars for children or infants; 
toys designed to be attached to car seats; games and 
playthings; portable games and toys incorporating 
telecommunication functions; games; video game 
apparatus;machines for physical exercises; bags 
specially adapted for sports equipment;gymnastic and 
sporting articles;golf bags 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ليــة؛ زينــة أشــجار عيــد الميــالد، مــا  ف ُدمــى للحيوانــات االأليفــة المرف
ــكل  ــى ش ــاب ع ــى؛ ألع ــات؛ الدم ــة والحلوي ــواد المضيئ ــدا الم ع
مركبــات؛ الدمــى؛ االألعــاب )أدوات اللعــب)؛ نمــاذج المركبــات 
ــكل  ــى ش ــاب ع ــيارات؛ االألع ــكل س ــى ش ــاب ع ــرة؛ االألع المصغ
طيــار  بــدون  الطائــرات  الروبوتــات؛  العــاب  طائــرة؛  مركبــات 
ــات  ــاذج المركب ــغيل نم ــد لتش ــن بع ــم ع ــزة التحك ــاب)؛ أجه )ألع
ركوبهــا  يمكــن  ي 

الــىت الكهربائيــة  الســيارات  ألعــاب  المصغــرة؛ 
ــد  ــى مقاع ــت ع ــكي تثب ــة ل ــاب المصمم ــع؛ االألع ــال أو الرض لالأطف
الســيارات؛ االألعــاب وأدوات اللعــب؛ االألعــاب والدمــى المحمولــة 
ي تتضمــن وظائــف اتصــاالت بعيــدة المــدى؛ االألعــاب؛ أجهــزة 

الــىت
المجهــزة  الحقائــب  البدنيــة؛  للتماريــن  الفيديــو؛ آالت  ألعــاب 
ــة  ــن البدني ــة التماري ــة؛ أدوات ممارس ــدات الرياضي ــا للمع خصيص

ــف  ــة الغول ــب رياض ــة؛ حقائ والرياض
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Trademark No.:42706 العالمة التجارية رقم :  42706

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Advertising services;organisation of exhibitions 
for commercial/promotional and publicity 
purposes; organization of exhibitions 
and events for commercial or advertising

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن؛ خدمــات تنظيــم المعــارض للغايــات  خدمــات الدعايــة واالإ
المعــارض  تنظيــم  الدعائيــة؛  وللغايــات  ويجيــة  التجارية/الرت
عالنيــة؛ خدمــات التســويق؛  واالأحــداث للغايــات التجاريــة أو االإ
ــن؛ ــات لالآخري ــج المبيع ــات تروي ــع؛ خدم ــرض البضائ ــات ع خدم
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purposes;marketing;demonstration of goods;sales 
promotion for others;advertising automobiles for 
sale by means of the Internet;providing business 
and marketing information;business management 
of car parking facilities;providing information via 
the Internet relating to the sale of automobiles;price 
comparison services; commercial information agency 
services; commercial intermediation services;business 
assistance, management and administrative 
services;assistance, advisory services and consultancy 
with regard to business organization;providing 
commercial information and advice for consumers 
in the choice of products and services;providing 
recommendations of goods to consumers for 
commercial purposes;providing consumer information 
relating to goods and services;compilation of 
information into computer databases;import and 
export agencies;office functions;on-line ordering 
services;auctioneering;secretarial services;arranging 
subscriptions to information media;wholesale services 
featuring automobiles;retail services featuring 
automobiles;wholesale services featuring parts and 
accessories of automobiles;retail services featuring 
parts and accessories of automobiles; wholesale 
services featuring used automobiles;retail services 
featuring used automobiles;wholesale services 
featuring automotive battery;retail services featuring 
automotive battery;wholesale services featuring 
downloadable image file;retail services featuring 
downloadable image file;on-line retail store services 
for downloadable image files featuring non-fungible 
tokens;on-line retail store services for downloadable 
image files featuring character images for metaverse;on-
line retail store services for recorded data files;on-line 
retail store services for recorded data files featuring 
meta data containing information on digital assets; 
on-line retail store services for downloadable digital 
images;on-line retail store services for digital photos 
available for download;on-line retail store services for 
downloadable computer graphics;on-line retail store 
services for downloadable graphics for mobile phones; 
on-line retail store services for computer operating 
system software;on-line retail store services for 
computer operating software;on-line retail store 
services for f virtual reality software;sales promotion 
business;sales promotion business for providing 
avatar-related software;promotion of sales for 
providing software for non-fungible tokens;sales 
promotion for providing downloadable image files; 
promotion of sales by providing downloadable 
image files featuring non-fungible tokens (NFTs); 
sales promotion business for providing downloadable 
image files featuring virtual merchandise such as

نــت؛ توفــري  نرت عــالن عــن ســيارات للبيــع عــن طريــق االإ خدمــات االإ
إدارة أعمــال مرافــق  التســويق؛  التجاريــة ومعلومــات  االأعمــال 
نــت  نرت مواقــف الســيارات؛ تقديــم المعلومــات مــن خــالل االإ
ي تتعلــق ببيــع الســيارات؛ خدمــات مقارنــة االأســعار؛ خدمــات 

الــىت
التجاريــة؛  الوســاطة  خدمــات  التجاريــة؛  المعلومــات  وكاالت 
دارة وتــوىلي  ي مجــال االأعمــال، واالإ

خدمــات تقديــم المســاعدة �ف
االستشــارية  الخدمــات  المســاعدة،  االأعمــال؛  شــؤون  وتســيري 
واالستشــارات فيمــا يتعلــق بتنظيــم االأعمــال؛ تقديــم المعلومــات 
ي اختيــار المنتجــات والخدمــات؛ 

ف �ف والنصائــح التجاريــة للمســتهلك�ي
ــة؛ توفــري  ف لالأغــراض التجاري ــات الســلع للمســتهلك�ي تقديــم توصي
معلومــات المســتهلك المتعلقــة بالســلع والخدمــات؛ خدمــات 
اد  ي قواعــد بيانيــة حاســوبية؛ وكاالت االســتري

تجميــع المعلومــات �ف
ــرب  ــب ع ــات الطل ــة ؛ خدم ــف المكتبي ــات الوظائ ــر؛ خدم والتصدي
؛ الخدمــات الســكرتارية؛  ي

نــت؛ خدمــات البيــع بالمــزاد العلــىف االنرت
؛ خدمــات  ي

عــالم المعلومــا�ت ي االإ
اكات �ف خدمــات تنظيــم االشــرت

ــة  ــع بالتجزئ ــات البي ــيارات؛ خدم ــمل الس ي تش
ــىت ــة ال ــع بالجمل البي

ي تشــمل 
ي تشــمل الســيارات؛ خدمــات البيــع بالجملــة الــىت

الــىت
قطــع غيــار واكسســوارات الســيارات؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 
ي تشــمل قطــع غيــار واكسســوارات الســيارات؛ خدمــات البيــع 

الــىت
ي تشــمل الســيارات المســتعملة؛ خدمــات البيــع 

بالجملــة الــىت
ي تشــمل الســيارات المســتعملة؛ خدمــات البيــع 

بالتجزئــة الــىت
ي تشــمل ببطاريــة الســيارات؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 

بالجملــة الــىت
ي 

ــىت ــة ال ــع بالجمل ــات البي ــيارات؛ خدم ــة الس ــمل ببطاري ي تش
ــىت ال

ي 
يــل؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة الــىت ف تشــمل ملــف صــور قابــل للترف

يــل؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة  ف تشــمل ملــف صــور قابــل للترف
ي تحتــوي عــى 

يــل الــىت ف نــت لملفــات الصــور القابلــة للترف نرت عــرب االإ
رمــوز غــري قابلــة لالســتبدال؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة عــرب 
ف بصــور  ي تتمــري

يــل الــىت ف نــت لملفــات الصــور القابلــة للترف نرت االإ
ــرب  ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج س؛ خدم ــري ــخصيات الميتاف الش
نــت لملفــات البيانــات المســجلة؛ خدمــات متاجــر البيــع  نرت االإ
ي تحتــوي 

ــىت ــات المســجلة ال نــت لملفــات البيان نرت ــة عــرب االإ بالتجزئ
عــى بيانــات وصفيــة تحتــوي عــى معلومــات حــول االأصــول 
ــور  ــت للص ن نرت ــرب االإ ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج ــة؛ خدم الرقمي
ــرب  ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج ــل؛ خدم ي ف ــة للترف ــة القابل الرقمي
يــل؛ خدمــات متجــر البيــع  ف نــت للصــور الرقميــة المتوفــرة للترف نرت االإ
يــل؛  ف نــت لرســومات الكمبيوتــر القابلــة للترف نرت بالتجزئــة عــرب االإ
ــة  ــومات القابل ــت للرس ن نرت ــرب االإ ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج خدم
يــل للهواتــف المحمولــة؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب  ف للترف
ــر  ــات متاج ــر؛ خدم ــغيل الكمبيوت ــام تش ــات نظ مجي ــت لرب ن نرت االإ
الكمبيوتــر؛  مجيــات تشــغيل  نــت لرب نرت االإ بالتجزئــة عــرب  البيــع 
ــع  ــات الواق مجي ــت لرب ن نرت ــرب االإ ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج خدم
ــات  ــج المبيع ــال تروي ــات؛ أعم ــج المبيع ــال تروي ؛ أعم ي

ا�ف ــرت االف
ويــج  الرت الرمزيــة؛  بالصــورة  الصلــة  ذات  مجيــات  الرب لتوفــري 
القابلــة  غــري  ة  ف الممــري للرمــوز  برمجيــات  لتوفــري  للمبيعــات 
يــل؛  ف لالســتبدال؛ ترويــج المبيعــات لتوفــري ملفــات صــور قابلــة للترف
يــل  ف ويــج للمبيعــات مــن خــالل توفــري ملفــات صــور قابلــة للترف الرت
ي اس)؛ أعمــال 

ــة لالســتبدال )ان اف �ت ــوي عــى رمــوز غــري قابل تحت
يــل تعرض ســلًعا ف ترويــج المبيعــات لتوفــري ملفــات صــور قابلــة للترف
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clothing, shoes, bags, headgear, eyewear, sports 
equipment, works of art, paintings, toys, etc. for 
metaverse;sales promotion business for providing 
downloadable image files for automobiles featuring 
metaverse;promotion of sales through the provision 
of downloadable virtual goods, namely, providing 
computer program for online and online virtual reality; 
providing online marketplace for buyers and sellers of 
goods and services for the metaverse; metabus content 
management software retail business;metabus content 
management software wholesale business;metabus 
interface wholesale business;metabus interface retail 
business 

ــرأس  ــة ال ــب، أغطي ــة، والحقائ ــس، االحذي ــل المالب ــة مث اضي افرت
، معــدات الرياضــة، االأعمــال الفنيــة، لوحــات  ف ، أغطيــة العــ�ي
س؛ أعمــال ترويــج المبيعــات  رســم، الدمــى، الــخ. وللميتافــري
ي تحتــوي عــى 

يــل للســيارات الــىت ف لتوفــري ملفــات صــور قابلــة للترف
ــة  اضي ــج المبيعــات مــن خــالل توفــري ســلع افرت س؛ تروي الميتافــري
للواقــع  كمبيوتــر  برنامــج  توفــري   ، تحديــدا:  يــل،  ف للترف قابلــة 
ــت  ن نرت ــرب االإ ــوق ع ــري س ــا؛ توف وني ــت وإلكرت ن نرت ــرب االإ ي ع

ا�ف ــرت االف
ــات  س؛ برمجي ــري ــات للميتاف ــلع والخدم ف للس ــ�ي ين والبائع ــرت للمش
نامــج ميتابــس؛ برمجيــات  إدارة المحتــوى أعمــال البيــع بالتجزئــة لرب
ــع  ــس؛ واجهــة أعمــال البي ــة لالأعمــال ميتاب ــوى بالجمل إدارة المحت

ــس  ــة لميتاب ــع بالتجزئ ــال البي ــة أعم ــس؛ واجه ــة لميتاب بالجمل

  

 

Date :25/04/2022  التاريخ :25/04/2022

Trademark No.:42707 العالمة التجارية رقم :  42707

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Financing relating to automobiles; automobile 
lease financing; financial guarantee services for the 
reimbursement of expenses incurred as a result of 
vehicle breakdown; financial guarantee services for 
the reimbursement of expenses incurred as a result of 
vehicle accident;hire purchase financing services;credit 
and debit card services;factoring;processing of 
credit card payments;agencies for rent collection 
of parking;agencies for charge of parking; financial 
services for the management of prepaid credit cards 
with membership card function; providing information 
relating to financial and monetary affairs;automobile 
insurance services; consultancy and brokerage services 
relating to vehicle insurance;automobile insurance

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمويــل المتعلــق بالســيارات؛ تمويــل تأجــري الســيارات؛ خدمــات 
الضمــان المــاىلي لســداد النفقــات المتكبــدة نتيجــة تعطــل الســيارة؛ 
خدمــات الضمــان المــاىلي لتعويــض النفقــات المتكبــدة نتيجــة 
اء بالتقســيط؛ خدمــات  حــادث ســيارة؛ خدمــات تمويــل الــرش
ــات  ــة دفع ــون؛ معالج ــع الدي ــم؛ بي ــان و الخص ئتم ــات االإ بطاق
ــيارات؛  ــف الس ــل مواق ــري وتحصي ــان؛ وكاالت تأج ــات االئتم بطاق
دارة  وكاالت المســؤول عــن وقــوف الســيارات؛ الخدمــات الماليــة الإ
ــة؛  ــة العضوي ــة بطاق ــبًقا بوظيف ــة مس ــان المدفوع ــات االئتم بطاق
ــة؛ خدمــات  ــة و النقدي ــد معلومــات متعلقــة بالشــؤون المالي تزوي
ف  ف الســيارات؛ إستشــارات و خدمــات وســاطة متعلقــة بالتأمــ�ي تأمــ�ي
ف  ف عــى الســيارات؛ وســاطة تأمــ�ي عــى المركبــات؛ معلومــات التأمــ�ي
اضيــة؛ المعامــالت الماليــة عــرب  المركبــات؛ الوســاطة الماليــة االفرت
نــت؛ وســاطة تــداول لرمــز غــري قابــل لالســتبدال القائمــة عــى  نرت االإ

222  



230

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

information;motor vehicle insurance brokerage; virtual 
money brokerage; on-line financial transactions;trading 
brokerage for blockchain-based Non-Fungible 
Token (NFT); financial customs brokerage services; 
automobile appraisal; appraisal of used automobiles; 
providing information relating to the appraisal of used 
automobiles; collection of monetary donations for 
charitable purposes; providing information relating to 
the appraisal of automobiles 

ــة؛  ــارك المالي ــاطة الجم ــات وس )؛ خدم ي
ــل )ان اف �ت ــلة الكت سلس

ف الســيارات المســتعملة؛ توفــري  تقييــم الســيارات؛ خدمــات تثمــ�ي
المســتعملة؛ جمــع  الســيارات  بتقييــم  المتعلقــة  المعلومــات 
يــة؛ تقديــم المعلومــات المتعلقــة  عــات النقديــة الأغــراض خري الترب

ــيارات  ــم الس بتقيي
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Trademark No.:42708 العالمة التجارية رقم :  42708
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�ف
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Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  
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Saba & Co.IP, Ramallah, El-midan center 2nd 
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كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Installation/maintenance/repair of compressed natural 
gas charger;garage services for the maintenance 
and repair of motor vehicles; automobile battery 
replacement services; vehicle battery charging; vehicle 
repair services; maintenance, servicing and repair 
of vehicles;electric motor vehicle maintenance and 
repair;hydrogen gas refuelling service for vehicles; 
vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
repair and maintenance of automobiles and parts 
thereof; providing information relating to the repair 
or maintenance of automobiles; motor vehicle 
maintenance and repair; automobile internals repair; 
repair and maintenance of vehicles; inspection of 
automobiles and parts thereof prior to maintenance 
and repair;natural gas refuelling service for motor 
vehicles;tires maintenance and repair; recharging 
services for electric vehicles; repair and maintenance 
of engines for motor vehicles; repair of braking 
devices;installation, maintenance and repair of

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تركيــب وصيانــة واصــالح شــاحن الغــاز الطبيعــي المضغــوط؛ 
خدمــات الكراجــات لصيانــة وتصليــح المركبــات؛ خدمــات اســتبدال 
ــالح  ــات إص ــات؛ خدم ــات المركب ــحن بطاري ــيارات؛ ش ــة الس بطاري
خدمــات  الســيارات؛  وتصليــح  صيانــة  خدمــات  المركبــات؛ 
صيانــة وإصــالح المركبــات الكهربائيــة؛ خدمــات إعــادة تعبئــة 
ّود  ف ــرت ــات ]ال ــة المركب ــات خدم ــات؛ محط ف للمركب ــ�ي ــاز الهيدروج غ
بالوقــود والصيانــة[؛ إصــالح و صيانــة الســيارات و أجزاؤهــا؛ 
تزويــد المعلومــات المتعلقــة بإصــالح أو صيانــة الســيارات؛ صيانــة 
ــيارات؛  ــة للس ــزاء الداخلي ــالح االأج ــة؛ إص ــات االآلي ــالح المركب وإص
إصــالح و صيانــة المركبــات؛ خدمــات البحــث عــن ســيارات و 
قطعهــا قبــل البــدء بعمليــة صيانــة أو إصــالح؛ خدمــة تزويــد 
طــارات؛  الســيارات بالوقــود بالغــاز الطبيعــي؛ إصــالح وصيانــة االإ
ــركات  ــة مح ــالح و صيان ــة؛ إص ــات الكهربائي ــحن المركب ــات ش خدم
وإصــالح  وصيانــة  تركيــب  الكبــح؛  أجهــزة  إصــالح  الســيارات؛ 
المركمــات؛  البطاريــات و  إعــادة شــحن  بطاريــات و مراكمــات؛ 
ــن  ــيارات ع ــغيل الس ــة تش ــب أنظم ــات؛ تركي ــؤون البطاري ــوىلي ش ت
ــات؛ ــم المركب ــيارات؛ تعقي ــيل الس ــيارات وغس ــف الس ــد؛ تنظي بع
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batteries and accumulators;recharging of batteries and 
accumulators; battery management; installation of 
automotive remote start systems;automobile cleaning 
and car washing; disinfecting for vehicles;custom 
installation of exterior, interior and mechanical parts of 
vehicles [tuning];tuning of motor vehicles 

كيــب حســب الطلــب لالجــزاء الخارجيــة والداخليــة والميكانيكيــة  الرت
للمركبــات ]ضبــط[؛ تعديــل المركبــات االآليــة 
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Trademark No.:42709 العالمة التجارية رقم :  42709
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كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Marine, aerial and land surveying;design of 
industrial robots;design of mechanical equipment 
for car manufacturing;design services for parts 
of motor vehicles;motor vehicle design;design 
of cars;design of products;design of vehicles and 
vehicle parts and components;design of apparatus 
and machines for filling purposes; textile design 
services for motor vehicle trim;programming of 
multimedia applications;design and development 
of application software for metaverse;design and 
development of application software for security 
tokens (encryption devices);development of 
computer software for 3D content/stereoscopic 
3D projection/3D animation technology;user 
authentication services using blockchain technology; 
software engineering; computer software planning 
for vehicle manufacturing;development of control 
software for electrical vehicle equipment;software 
design and development services;data conversion 
of electronic information;design and development 
of virtual reality software; design, maintenance, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ تصميــم الروبوتــات الصناعيــة؛  ي

المســح البحــري والجــوي واالأر�ف
خدمــات  الســيارات؛  لتصنيــع  الميكانيكيــة  المعــدات  تصميــم 
تصميــم  المركبــات؛  تصميــم  الســيارات؛  لقطــع  التصميــم 
وقطــع  المركبــات  تصميــم  المنتجــات؛  تصميــم  الســيارات؛ 
ومكونــات المركبــات؛ تصميــم االأجهــزة واالآالت الأغــراض التعبئــة؛ 
خدمــات تصميــم المنســوجات للســيارات مــن الداخــل؛ خدمــات 
برمجــة التطبيقــات متعــددة الوســائط؛ تصميــم وتطويــر برمجيــات 
ــات  ــات التطبيق ــر برمجي ــم وتطوي س؛ تصمي ــري ــات للميتاف التطبيق
ــوب  ــات الحاس ــر برمجي )؛ تطوي ــفري ــزة التش ــة )أجه ــوز االأمني للرم
ي االأبعــاد المجســم / تقنيــة 

ســقاط ثــال�ش ي االأبعــاد / االإ
للمحتــوى ثــال�ش

ــة  ــن هوي ــق م ــات التحق ــاد؛ خدم ــة االأبع ــة ثالثي ــوم المتحرك الرس
المســتخدم باســتخدام تقنيــة سلســلة الكتــل؛ هندســة برمجيــات؛ 
تخطيــط برمجيــات الحاســوب لتصنيــع المركبــات؛ تطويــر برمجيــات 
تصميــم  خدمــات  الكهربائيــة؛  المركبــات  لمعــدات  التحكــم 
ــة؛  وني لكرت ــات االإ ــات للمعلوم ــل البيان ــات؛ تحوي مجي ــر الرب وتطوي
؛ خدمــات  ي

ا�ف خدمــات تصميــم وتطويــر برمجيــات الواقــع االفــرت
تصميــم وصيانــة وتأجــري وتحديــث برمجيــات الحواســيب؛ خدمــات 
خدمــات  س؛  للميتافــري التشــغيل  برمجيــات  وتطويــر  تصميــم 
خدمــات س؛  للميتافــري االألعــاب  برمجيــات  وتطويــر  تصميــم 
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rental and updating of computer software;design 
and development of operating software for 
metaverse;design and development of game 
software for metaverse; maintenance of application 
software for metaverse;maintenance of operating 
software for metaverse;maintenance of game 
software for metaverse;avatar-related virtual reality 
software development business;computer software 
development;data encryption services;development 
of image processing software;providing access to 
Internet platforms for online contents;providing 
paas (platform as a service);product research and 
development;testing, inspection and research 
services in the fields of agriculture, livestock breeding 
and fisheries; research relating to mechanical 
engineering;rental of laboratory robots;engineering 
services relating to robotics;engineering services of 
land vehicle industry;development of technologies for 
the fabrication of circuits for wireless communication, 
electronic data processing, consumer electronic, 
automotive electronics;inspection of motor vehicles 
before transport [for roadworthiness];vehicle 
roadworthiness testing;inspection of motor vehicles [for 
roadworthiness];development of vehicles;automobile 
inspection; providing scientific information relating 
to performance and operation of car;automobile 
technology research;automotive wheel testing; research 
and development of power converters/inverter/charger 
for used in renewable energy systems;monitoring of 
battery charging status;maintenance of computer 
software used for operating filling apparatus 
and machines;quality control;product testing 
of original vehicle form;inspection of vehicles 
for roadworthiness;inspection services for new 
and used vehicles for persons buying or selling 
their vehicles;quality assurance services for 
automobiles;automobile technology research including 
autonomous vehicles/electric vehicles/hybrid vehicles/
hydrogen vehicles/connected vehicles;environmental 
testing 

صيانــة  خدمــات  س؛  للميتافــري التطبيقــات  برمجيــات  صيانــة 
برمجيــات  صيانــة  خدمــات  س؛  للميتافــري التشــغيل  برمجيــات 
ي 

ا�ف س؛ أعمــال تطويــر برمجيــات الواقــع االفــرت االألعــاب للميتافــري
ذات الصلــة بالتجســيدات الرمزيــة؛ خدمــات تطويــر برمجيــات 
الحواســيب؛ خدمــات تشــفري البيانــات؛ تطويــر برمجيــات معالجــة 
ــرب  ــات ع ــت للمحتوي ن نرت ــات االإ ــول إىل منص ــري الوص ــور؛ توف الص
امــج الثابتــة كخدمــة)؛  نــت؛ توفــري بيــه ايــه ايــه اس )الرب نرت االإ
خدمــات البحــث والتطويــر للمنتجــات؛ خدمــات الفحــص واالختبار 
ي مجــاالت الزراعــة وتربيــة الماشــية ومصائــد االأســماك؛ 

والبحــث �ف
تأجــري  الميكانيكيــة؛  بالهندســة  المتعلقــة  البحــث  خدمــات 
ات؛ الخدمــات الهندســية المتعلقــة بالروبوتــات؛  روبوتــات المختــرب
ــات  ــر تقني ــة؛ تطوي ي ــات الرب ــة المركب ــية لصناع ــات الهندس الخدم
ونيــة،  لكرت تصنيــع دارات االتصــاالت الرقميــة، معالجــة البيانــات االإ
ونيــة للســيارات؛  لكرت ات االإ ف التجهــري ونيــات االســتهالكية،  لكرت االإ
ــرق[؛  ــا للط ــن صالحيته ــد م ــل ]للتأك ــل النق ــيارات قب ــص الس فح
ــص  ــرق؛ فح ــى الط ــري ع ــات للس ــاءة المركب ــص كف ــارات فح اختب
الســيارات )لقابليــة الســري عــى الطــرق)؛ تطويــر المركبــات؛ فحــص 
ــأداء  ــة المتعلقــة ب الســيارات؛ خدمــات توفــري المعلومــات العلمي
وتشــغيل الســيارات؛ خدمــات البحــوث التقنيــة للســيارات؛ فحــص 
عجــالت المركبــات؛ االأبحــاث والتطويــر لمحــوالت / عاكســات / 
ي أنظمــة الطاقــة المتجــددة؛ مراقبــة 

شــواحن الطاقــة لالســتخدام �ف
ــات الحاســوب المســتخدمة  ــة برمجي ــة؛ صيان ــة شــحن البطاري حال
لتشــغيل أجهــزة وآالت التعبئــة؛ ضبــط الجــودة؛ فحــص المنتجــات 
ــات  ــة المركب ــص صالحي ــة؛ فح ــىي للمركب ــر االأص ــوص المظه بخص
الجديــدة  المركبــات  الطريــق؛ خدمــات فحــص  عــى  للقيــادة 
ــم؛  ــون مركباته ون أو يبيع ــرت ــن يش ــخاص الذي ــتعملة لالأش والمس
خدمــات ضمــان الجــودة للســيارات؛ أبحــاث تكنولوجيــا الســيارات 
ي ذلــك المركبــات ذاتيــة القيــادة / المركبــات الكهربائيــة / 

بمــا �ف
ــة؛  ــات المتصل ف / المركب ــ�ي ــات الهيدروج ــة / مركب ــات الهجين المركب

ي 
ــىأ ــار البي االختب

  

 

Date :25/04/2022  التاريخ :25/04/2022

Trademark No.:42710 العالمة التجارية رقم :  42710
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Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Chugai Seiyaku Kabushiki 
Kaisha (Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.) 

بإسم :  تشوغاي سياكو كابوشيكي كايشا ) تشوغاي فارماسيوتيكال 
كو.، ليمتد.) 

Applicant Address5-1: , Ukima 5-chome, Kita-ku, 
Tokyo, Japan 

العنوان :  1-5، يوكيما 5-تشومي، كيتا-كو، طوكيو، اليابان  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستحرف

  

 

Date :26/04/2022  التاريخ :26/04/2022

Trademark No.:42711 العالمة التجارية رقم :  42711

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Kia Corporation  بإسم :  كيا كوربوريشن

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Emergency automobile towing;leasing of rental 
car;providing transportation information;providing 
information relating to car transport;car rental;tracking 
of automobile fleets using electronic navigation and 
locating devices [transport information];towing and 
transportation of cars as part of vehicle breakdown 
services;car sharing services;transport;carpooling 
services;providing information via the Internet 
relating to the leasing of automobiles;rental 
of vehicle equipment and accessories;rental of 
airplanes;renting of vehicles;providing information

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يجــار؛  ي حــاالت الطــوارئ؛ تأجــري ســيارات االإ

قطــر الســيارات �ف
معلومــات  توفــري  النقــل؛  حــول  المعلومــات  توفــري  خدمــات 
تتعلــق بنقــل الســيارات؛ خدمــات تأجــري الســيارات؛ تتبــع أســاطيل 
ونيــة وأجهــزة تحديــد  لكرت الســيارات باســتخدام أجهــزة المالحــة االإ
المواقــع ]معلومــات نقــل[؛ قطــر ونقــل الســيارات كجــزء مــن 
خدمــات اصــالح المركبــات المعطلــة؛ خدمــات مشــاركة الســيارات؛ 
كة؛ توفــري معلومــات  خدمــات النقــل؛ خدمــات الرحــل المشــرت
نــت حــول تأجــري الســيارات؛ خدمــات اســتئجار معــدات  نرت عــرب االإ
ــات؛ توفــري  ــرات؛ تأجــري المركب ــا؛ تأجــري الطائ ــات وملحقاته المركب
تتعلــق معلومــات  توفــري  الجــوي؛  بالنقــل  تتعلــق  معلومــات 
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relating to air transport;providing information relating 
to vehicle driving services;reservation services for 
vehicle rental;car rental, garage and parking space 
rental;providing information relating to vehicle parking 
services; reservation of parking spaces;transportation 
of passengers and passengers’ luggage; providing 
information about transport services; logistics services 
consisting of the storage, transportation and delivery 
of goods;transport, delivery, packaging, and storage 
of goods; providing road and traffic information; 
inspection of vehicles before transport; storage of 
energy and fuels;depot services for the storage of 
vehicles; rental of wheelchairs;services related to 
travel included in the class;providing information 
relating to travel and sightseeing travel tours; booking 
agency services for travel; travel reservation; travel 
reservation and travel information services;conducting 
of sightseeing travel tours by automobiles;physical 
storage of electronically stored data, documents, digital 
photographs, music, images, video, and computer 
games;storage, distribution and supply of energy and 
fuel;storage and distribution of electricity;providing 
information relating to the distribution of electricity 

بخدمــات قيــادة المركبــات؛ خدمــات حجــز لتأجــري المركبــات؛ 
وقــوف  وأماكــن  المــرآب  تأجــري  الســيارات،  تأجــري  خدمــات 
ــات؛  ــب المركب ــات مرائ ــق بخدم ــات تتعل ــري معلوم ــيارات؛ توف الس
حجــز أماكــن الوقــوف؛ نقــل الــركاب وأمتعــة الــركاب؛ توفــري 
ي 

الــىت اللوجســتية  الخدمــات  النقــل؛  عــن خدمــات  معلومــات 
تشــتمل عــى التخزيــن، نقــل وتوصيــل البضائــع؛ خدمــات النقــل، 
ــات  ــري معلوم ــع؛ توف ــن البضائ ــف وتخزي ــل وتغلي ــات توصي خدم
؛ تفتيــش المركبــات قبــل النقــل؛ تخزيــن  الطرقــات وأزمــات الســري
الطاقــة والوقــود؛ خدمــات المســتودعات لتخزيــن المركبــات؛ 
تأجــري كــراسي المقعديــن؛ الخدمــات المتعلقــة بالســفر المدرجــة 
ي الفئــة؛ توفــري المعلومــات المتعلقــة بجــوالت الســفر ومشــاهدة 

�ف
ــوزات  ــفر؛ حج ــز للس ــة الحج ــات وكال ــياحية؛ خدم ــم الس المعال
ــري معلومــات الســفر؛  ــوزات الســفر وتوف ــات حج الســفر؛ خدم
ــن  ــم الســياحية بالســيارات؛ التخزي ــارة المعال ــم رحــالت لزي تنظي
ونًيــا، والوثائــق، الصــور الرقميــة،  المــادي للبيانــات المخزنــة إلكرت
ــوب؛  ــاب الحاس ــة، وألع ــع المرئي ــور، والمقاط ــيقى، والص والموس
تخزيــن وتوزيــع وتوريــد الطاقــة والوقــود؛ تخزيــن وتوزيــع الطاقــة 
ــة  ــة الكهربائي ــع الطاق ــق بتوزي ــات تتعل ــري معلوم ــة؛ توف الكهربائي

  

 

Date :26/04/2022  التاريخ :26/04/2022

Trademark No.:42712 العالمة التجارية رقم :  42712

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name:  ات الرياضية ف يف سبورت للتجهري كة الرش بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron                                        العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 
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Date :27/04/2022  التاريخ :27/04/2022

Trademark No.:42713 العالمة التجارية رقم :  42713

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Takeda Pharmaceutical 
Company Limited 

ي ليمتد 
بإسم :  تاكيدا فارماتيكال كمبىف

Applicant Address1-1: , Doshomachi, 4-Chome, 
Chuo-Ku Osaka, Japan 540-8645 

ي 4- كوم ،تشو -كو ،اوساكا 540-8645 
العنوان :  1-1 دوشوماتسش

اليابان  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية   - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية  المستحرف

 

Date :28/04/2022  التاريخ :28/04/2022

Trademark No.:42715 العالمة التجارية رقم :  42715

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: OSMANLI OUD KOZMET?K 
URUNLER? SANAY? VE T?CARET L?M?TED     
??RKET? 

كة عصمنىي عود المحدودة لصناعة وتجارة المواد  بإسم :  �ش
التجميلية 

Applicant Address: ?kitelli Organize Sanayii 
B?lgesi Mutfakç?lar Sanayii sitesi M8 Blok No:22 
Ba?ak?ehir-?stanbul Turkey 

. موتفاكجالر  ي - او.اس.�ب العنوان :  المنطقة الصناعية ايكي تيلىي
/ إسطنبول-تركيا   سيتسي ام 8 بلوك 24-22 باشاك شهري

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

228  
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Goods/Services:
Almond milk for cosmetic purposes; aloe vera 
preparations for cosmetic purposes; amber [perfume]; 
astringents for cosmetic purposes; bases for flower 
perfumes; bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes; body paint for cosmetic purposes; 
cleansers for intimate personal hygiene purposes, 
non medicated; collagen preparations for cosmetic 
purposes; cosmetic creams; cosmetic kits; cosmetic 
preparations for baths; cosmetic preparations for skin 
care; cosmetics; deodorants for human beings or for 
animals; deodorant soap; eau de Cologne; extracts of 
flowers [perfumes]; greases for cosmetic purposes; 
herbal extracts for cosmetic purposes; lotions for 
cosmetic purposes; musk [perfumery]; oils for 
perfumes and scents; perfumes; perfumery; potpourris 
[fragrances]; sun-tanning preparations [cosmetics]; 
tissues impregnated with cosmetic lotions; after-shave 
lotions; hair lotions; hair spray 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــراض  ــار الأغ ات الصب ــتحرف ــل؛ مس ــراض التجمي ــوز الأغ ــب الل حلي
ــل؛ المــواد  ــات التجمي طــر[؛ القابضــات لغاي ــة؛ كهرمــان ]عِّ تجميلي
]مزيــالت  تبييــض  ات  مســتحرف االأزهــار؛  لعطــور  االأساســية 
ألــوان[ الأغــراض التجميــل؛ طــالء الجســم الأغــراض التجميــل؛ 
ــري  ــة، غ ــق الحساس ــخصية للمناط ــة الش ــات النظاف ــرات لغاي مطه
التجميــل؛ كريمــات  ف لغايــات  ات الكوالجــ�ي عالجــي؛ مســتحرف
ــل  ات التجمي ــتحرف ــل؛ مس ــتلزمات التجمي ــم مس ــل؛ وأطق التجمي
ات تجميــل للعنايــة  ي توضــع عنــد االســتحمام؛ مســتحرف

الــىت
نســان  ات التجميــل؛ مزيــالت روائــح كريهــة لالإ ة؛ مســتحرف بالبــرش
زالــة الروائــح الكريهــة؛ ومــاء الكولونيــا  أو الحيــوان؛ صابــون الإ
ــة الأغــراض  العطــري؛ مســتخلصات الزهــور ]عطــور[؛ مــواد دهني
واللوشــن  تجميليــة؛  الأغــراض  عشــبية  مســتخرجات  التجميــل؛ 
ــور  ــوت للعط ــور[؛ زي ــة العط ــك ]لصناع ــل؛ مس ــات التجمي لغاي
ي 

ــىت ــة ال ــة؛ االأوعي ــواد العطري ــور؛ الم ــة؛ والعط ــح العطري والروائ
ــاب  ات اكتس ــتحرف ــرات)؛ ومس ــورود )معط ــى أوراق ال ــوي ع تحت
ــل)؛  ات تجمي ــتحرف ــمس )مس ــعة الش ــل أش ــمر بفع ــون االأس الل
ات التجميــل؛ ولوشــن مــا بعــد  المناديــل المشــبعة بمســتحرف

ــعر  ــت الش ــاخ تثبي ــعر؛ بخ ــن الش ــة ؛ لوش الحالق

  

 

Date :28/04/2022  التاريخ :28/04/2022

Trademark No.:42716 العالمة التجارية رقم :  42716

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: OSMANLI OUD KOZMET?K 
URUNLER? SANAY? VE T?CARET L?M?TED     
??RKET? 

كة عصمنىي عود المحدودة لصناعة وتجارة المواد  بإسم :  �ش
التجميلية 

Applicant Address: ?kitelli Organize Sanayii 
B?lgesi Mutfakç?lar Sanayii sitesi M8 Blok No:22 
Ba?ak?ehir-?stanbul Turkey 

. موتفاكجالر  ي - او.اس.�ب العنوان :  المنطقة الصناعية ايكي تيلىي
/ إسطنبول-تركيا   سيتسي ام 8 بلوك 24-22 باشاك شهري

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Import-export agencies; The bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods, namely, almond 
milk for cosmetic purposes, aloe vera preparations 
for cosmetic purposes, amber [perfume], astringents

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التجميــع،  خدمــات  والتصديــر؛  اد  االســتري وكاالت  خدمــات 
ــب  ــدا: ، حلي ــع، تحدي ــن البضائ ــه م ــن، لمجموع ــة االآخري لمصلح
ات الصبــار الأغــراض تجميليــة،  اللــوز الأغــراض التجميــل، مســتحرف
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for cosmetic purposes, bases for flower perfumes, 
bleaching preparations [decolorants] for cosmetic 
purposes, body paint for cosmetic purposes, cleansers 
for intimate personal hygiene purposes, non medicated, 
collagen preparations for cosmetic purposes, cosmetic 
creams, cosmetic kits, cosmetic preparations for 
baths, cosmetic preparations for skin care, cosmetics, 
deodorants for human beings or for animals, deodorant 
soap, eau de Cologne, extracts of flowers [perfumes], 
greases for cosmetic purposes, herbal extracts for 
cosmetic purposes, lotions for cosmetic purposes, 
musk [perfumery], oils for perfumes and scents, 
perfumes,perfumery, potpourris [fragrances], sun-
tanning preparations [cosmetics], tissues impregnated 
with cosmetic lotions, after-shave lotions, hair lotions, 
hair spray, enabling customers to conveniently view 
and purchase those goods, such services may be 
provided by retail stores, wholesale outlets, by means 
of electronic media or through mail order catalogues. 

المــواد  التجميــل،  لغايــات  القابضــات  طــر[،  ]عِّ كهرمــان 
]مزيــالت  تبييــض  ات  مســتحرف االأزهــار،  لعطــور  االأساســية 
ألــوان[ الأغــراض التجميــل، طــالء الجســم الأغــراض التجميــل، 
ــري  ــة، غ ــق الحساس ــخصية للمناط ــة الش ــات النظاف ــرات لغاي مطه
ف لغايــات التجميــل، كريمــات  ات الكوالجــ�ي عالجــي، مســتحرف
ــل  ات التجمي ــتحرف ــل، مس ــتلزمات التجمي ــم مس ــل، وأطق التجمي
ات تجميــل للعنايــة  ي توضــع عنــد االســتحمام، مســتحرف

الــىت
نســان  ات التجميــل، مزيــالت روائــح كريهــة لالإ ة، مســتحرف بالبــرش
زالــة الروائــح الكريهــة، ومــاء الكولونيــا  أو الحيــوان، صابــون الإ
ــة الأغــراض  العطــري، مســتخلصات الزهــور ]عطــور[، مــواد دهني
واللوشــن  تجميليــة،  الأغــراض  عشــبية  مســتخرجات  التجميــل، 
ــور  ــوت للعط ــور[، زي ــة العط ــك ]لصناع ــل، مس ــات التجمي لغاي
ي 

ــىت ــة ال ــة، االأوعي ــواد العطري ــور، الم ــة، والعط ــح العطري والروائ
ــاب  ات اكتس ــتحرف ــرات)، ومس ــورود )معط ــى أوراق ال ــوي ع تحت
ــل)،  ات تجمي ــتحرف ــمس )مس ــعة الش ــل أش ــمر بفع ــون االأس الل
ات التجميــل، ولوشــن مــا بعــد  المناديــل المشــبعة بمســتحرف
ف الزبائــن  الحالقــة ، لوشــن الشــعر، بخــاخ تثبيــت الشــعر، لتمكــ�ي
اء هــذه البضائــع بالشــكل المناســب، يمكــن  مــن مشــاهدة و�ش
تقديــم هــذه الخدمــات مــن خــالل متاجــر البيــع بالتجزئــة، متاجــر 
ــن  ــة أو م وني لكرت ــالم االإ ع ــائل االإ ــق وس ــن طري ــة، ع ــع بالجمل البي

يديــة  خــالل كتالوجــات الطلبــات الرب

  

 

Date :28/04/2022  التاريخ :28/04/2022

Trademark No.:42717 العالمة التجارية رقم :  42717

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Siniora Food Industries 
Company Ltd. 

كة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jerusalem, Al-Aizaria.   رية ف العنوان :  القدس - العري

Applicant for Correspondence:  
Musa Hamdan Attorney 
Musa Hamdan Attorney, Ramallah, Al Bireh-
Liwan building, Fifth floor,  Tel: 2988012, Mob: 
0569400003.    

عنوان التبليغ  :  المحامي موس حمدان 
ة-عمارة ليوان- مقابل وزارة   المحامي موس حمدان، رام الله-البري

الداخلية سابقاً-ط5. ت: 2988012 ، جوال: 0569400003. 

Goods/Services:
 Charcuterie, Game,not live, Meat, Meat extracts, Meat 
jellies, Meat preserved, Meat, tinned(canned {AM.}), 
Meats (salted), Poultry,not live, Salted meats.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 لحوم مطبوخة، لحوم الصيد غري حية، لحوم، خالصات لحم، 

هالم لحم، لحم محفوظ، لحم معلب، لحوم مملحة، لحوم 
دواجن غري حية، لحوم مملحة.

pepper  -  meat luncheon اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :28/04/2022  التاريخ :28/04/2022

Trademark No.:42718 العالمة التجارية رقم :  42718

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Siniora Food Industries 
Company Ltd. 

كة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jerusalem, Al-Aizaria.   رية ف العنوان :  القدس - العري

Applicant for Correspondence:  
Musa Hamdan Attorney 
Musa Hamdan Attorney, Ramallah, Al Bireh-
Liwan building, Fifth floor,  Tel: 2988012, Mob: 
0569400003.    

عنوان التبليغ  :  المحامي موس حمدان 
ة-عمارة ليوان- مقابل وزارة   المحامي موس حمدان، رام الله-البري

الداخلية سابقاً-ط5. ت: 2988012 ، جوال: 0569400003. 

Goods/Services:
 Charcuterie, Game,not live, Meat, Meat extracts, Meat 
jellies, Meat preserved, Meat, tinned(canned {AM.}), 
Meats (salted), Poultry,not live, Salted meats.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــوم، خالص ــة، لح ــري حي ــد غ ــوم الصي ــة، لح ــوم مطبوخ  لح
لحــم، هــالم لحــم، لحــم محفــوظ، لحــم معلــب، لحــوم 

ــة. ــوم مملح ــة، لح ــري حي ــن غ ــوم دواج ــة، لح مملح
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة النشون بالزيتون اشرت

  

 

Date :28/04/2022  التاريخ :28/04/2022

Trademark No.:42719 العالمة التجارية رقم :  42719

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Siniora Food Industries 
Company Ltd. 

كة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jerusalem, Al-Aizaria. 
رية   ف  العنوان :  القدس - العري
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Musa Hamdan Attorney 
Musa Hamdan Attorney, Ramallah, Al Bireh-
Liwan building, Fifth floor,  Tel: 2988012, Mob: 
0569400003.    

عنوان التبليغ  :  المحامي موس حمدان 
ة-عمارة ليوان- مقابل وزارة   المحامي موس حمدان، رام الله-البري

الداخلية سابقاً-ط5. ت: 2988012 ، جوال: 0569400003. 

Goods/Services:
 Charcuterie, Game,not live, Meat, Meat extracts, Meat 
jellies, Meat preserved, Meat, tinned(canned {AM.}), 
Meats (salted), Poultry,not live, Salted meats.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــوم، خالص ــة، لح ــري حي ــد غ ــوم الصي ــة، لح ــوم مطبوخ  لح
لحــم، هــالم لحــم، لحــم محفــوظ، لحــم معلــب، لحــوم 

ــة. ــوم مملح ــة، لح ــري حي ــن غ ــوم دواج ــة، لح مملح

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة النشون بالفلفل اشرت

  

 

Date :28/04/2022  التاريخ :28/04/2022

Trademark No.:42720 العالمة التجارية رقم :  42720

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Siniora Food Industries 
Company Ltd. 

كة سنيورة للصناعات الغذائية م.خ.م  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jerusalem, Al-Aizaria.   رية ف العنوان :  القدس - العري

Applicant for Correspondence:  
Musa Hamdan Attorney 
Musa Hamdan Attorney, Ramallah, Al Bireh-
Liwan building, Fifth floor,  Tel: 2988012, Mob: 
0569400003.    

عنوان التبليغ  :  المحامي موس حمدان 
ة-عمارة ليوان- مقابل وزارة   المحامي موس حمدان، رام الله-البري

الداخلية سابقاً-ط5. ت: 2988012 ، جوال: 0569400003. 

Goods/Services:
 Charcuterie, Game,not live, Meat, Meat extracts, Meat 
jellies, Meat preserved, Meat, tinned(canned {AM.}), 
Meats (salted), Poultry,not live, Salted meats.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 لحوم مطبوخة، لحوم الصيد غري حية، لحوم، خالصات لحم، 

هالم لحم، لحم محفوظ، لحم معلب، لحوم مملحة، لحوم 
دواجن غري حية، لحوم مملحة.

 - meat luncheon اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
olives
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :28/04/2022  التاريخ :28/04/2022

Trademark No.:42721 العالمة التجارية رقم :  42721

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: S. C. Johnson & Son, Inc.  .جونسون اند صن، اينك . بإسم :  اس. سي

Applicant Address1525:  Howe Street Racine, WI 
53403-2236, United States of America 

، دبليو اي 53403-2236،  ف يت، راس�ي العنوان :  1525 هاو سرت
الواليات المتحدة االمريكية  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
All-purpose cleaning preparations (not for use in the 
manufacturing process or medical purposes); soaps 
and detergents; degreasing preparations for household 
purposes; air fragrancing preparations; air perfuming 
preparations; toilet bowl detergents; hand soap; bar 
soap; impregnated disposable cleaning cloths. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

ــك المســتعملة �ف ــع االغــراض )غــري تل ــف لجمي ات تنظي مســتحرف
ــات،  ــون والمنظف ــة)، الصاب ــراض الطبي ــع او االغ ــات التصني عملي
ات  ليــة، مســتحرف ف ات ازالــة الشــحوم لالغــراض المرف متســحرف
تعطــري الهــواء، منظفــات المرحــاض، صابــون اليديــن، الــواح 

ــا.  ــص منه ــن التخل ــه يمك ب ــف مرش ــة تنظي ــون، أقمش الصاب

  

 

Date :28/04/2022  التاريخ :28/04/2022

Trademark No.:42722 العالمة التجارية رقم :  42722

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: S. C. Johnson & Son, Inc.  .جونسون اند صن، اينك . بإسم :  اس. سي

Applicant Address1525:  Howe Street Racine, WI 
53403-2236, United States of America 

، دبليو اي 53403-2236،  ف يت، راس�ي العنوان :  1525 هاو سرت
الواليات المتحدة االمريكية  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Air purifying preparations; air sanitizing preparations; 
preparations for neutralizing odors; deodorants not 
for personal use; room or atmosphere deodorizers; 
carpet deodorizers; deodorizers for textiles; germicidal 
preparations; liquid and spray disinfectants; surface 
disinfectant; hand sanitizer; disinfectant hand soaps; 
disposable wipes impregnated with disinfecting 
chemicals or compounds for household use; disposable 
sanitizing wipes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الهــواء،  تعقيــم  ات  مســتحرف الهــواء،  تنقيــة  ات  مســتحرف
ات تحييــد الروائــح، مزيــالت العــرق ليســت لالســتعمال  مســتحرف
ــح  ــالت روائ ــواء، مزي ــرف او االج ــح الغ ــالت روائ ، مزي ــخىي الش
ــم،  ات للجراثي ــتحرف ــوجات، مس ــح المنس ــالت روائ ــجاد، مزي الس
معقمــات ســائلة وبخاخــة، معقمــات االســطح، معقمــات اليديــن، 
ــبعة  ــا مش ــص منه ــن التخل ــل يمك ــن، منادي ــر لليدي ــون مطه صاب
ــل  ، منادي ىلي ف ــرف ــتعمال الم ــرة لالس ــات مطه ــة او مركب ــواد كيميائي بم

ــا.  ــص منه ــن التخل ــم يمك التعقي

  

 

Date :08/05/2022  التاريخ :08/05/2022

Trademark No.:42723 العالمة التجارية رقم :  42723

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: بإسم :  زيدان شاكر عبد الفتاح نتشه  زيدان شاكر عبد الفتاح نتشه

Applicant Addressالعنوان :  الخليل    :الخليل

Applicant for Correspondence:  
 نتشه الفتاح عبد شاكر زيدان
    الخليل

عنوان التبليغ  :  زيدان شاكر عبد الفتاح نتشه 
 الخليل 

Goods/Services:
 Hygiene products; Disposable diapers made of paper 
and/or cellulose

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجات صحية؛ حفاضات أطفال تطرح بعد االستعمال مصنوعة 

من الورق و/أو السلولوز

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Baby بمعزل عن العالمة اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :05/05/2022  التاريخ :05/05/2022

Trademark No.:42724 العالمة التجارية رقم :  42724

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Magnets; holder for smart phones; lanyards for smart 
phones; dust protective masks; respirators for filtering 
air; grip talk for smart phones. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة ؛  ــف الذكي ــال للهوات ــة ؛ حب ــف الذكي ــل للهوات ــس حام مغناطي
أقنعــة واقيــة مــن الغبــار أجهــزة التنفــس لتصفيــة الهــواء. قبضــة 

ــة  ــف الذكي ــث للهوات الحدي

اطات خاصة:الحماية باالألوان االأحمر،االأسود واالأبيض اشرت

  

 

Date :05/05/2022  التاريخ :05/05/2022

Trademark No.:42725 العالمة التجارية رقم :  42725

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Guard for license plate of automobile. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حارس للوحة ترخيص السيارات 

اطات خاصة:الحماية باالألوان االأحمر،االأسود واالأبيض اشرت

  

 

Date :05/05/2022  التاريخ :05/05/2022

Trademark No.:42726 العالمة التجارية رقم :  42726

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Paper carton sealing tape for household use; stickers; 
post cards; posters; printed posters; shopping bags of 
paper or plastic; paper boxes; paper tapes; masking 
papers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ملصقــات.  ؛  ىلي  ف المــرف لالســتخدام  ي 

ور�ت ي 
كرتــو�ف ختــم  يــط  �ش

أكيــاس  مطبوعــة  ملصقــات  الملصقــات.  يديــة  الرب البطاقــات 
طــة  التســوق مــن الــورق أو البالســتيك ؛ صناديــق ورقيــة أ�ش

االأوراق  إخفــاء  ورقيــة 

اطات خاصة:الحماية باالألوان االأحمر،االأسود واالأبيض اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :05/05/2022  التاريخ :05/05/2022

Trademark No.:42727 العالمة التجارية رقم :  42727

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Shopping bags (baskets); reusable shopping bags 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عادة االستخدام  أكياس التسوق )السالل) ؛ أكياس تسوق قابلة الإ

اطات خاصة:الحماية باالألوان االأحمر،االأسود واالأبيض اشرت

  

 

Date :05/05/2022  التاريخ :05/05/2022

Trademark No.:42728 العالمة التجارية رقم :  42728

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Snow saucers; snow globes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صحون الثلج الكرات الثلجية 

اطات خاصة:الحماية باالألوان االأحمر،االأسود واالأبيض اشرت
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Date :08/05/2022  التاريخ :08/05/2022

Trademark No.:42730 العالمة التجارية رقم :  42730

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Golden Jubilee Tobacco 
Products Company

ي لمنتجات التبغ  كة اليوبيل الذهىب بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Birzeit Industrial 
Area Mobile 0599159595   

زيت المنطقة الصناعية جوال 0599159595     العنوان :  رام الله بري

Applicant for Correspondence:  
Golden Jubilee Tobacco Products Company
Ramallah Birzeit Industrial Area Mobile 
0599159595   

ي لمنتجات التبغ  كة اليوبيل الذهىب عنوان التبليغ  :  �ش
زيت المنطقة الصناعية جوال 0599159595  رام الله بري

Goods/Services:
Cases (Cigar) , Cases (Cigarette) , Cigarettes , Cigarettes 
containing tobacco substitutes, not for medical 
purposes , Cigarillos , Tobacco , Tobacco pipes , Cigars

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
علــب ســيجار ، علــب ســجائر ، ســجائر ، ســجائر تحتــوي عــى 
ــع ) ،  ــة ، ســيجاريلو ) ســيجار رفي ــات طبي ــغ ليســت لغاي ــل تب بدائ

ــيجار ــغ ، س ف تب ــ�ي ــغ ، غالي تب
  

 

Date :08/05/2022  التاريخ :08/05/2022

Trademark No.:42731 العالمة التجارية رقم :  42731

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: P.K. Overseas Pvt Ltd ي لميتد
ي �ت

ي �ف ف �ب .كيه. أوفرسري ي بإسم :  �ب

Applicant Address4039/3:  Naya Bazar, Lohri 
Gate, Delhi-110006, India   

العنوان :  4039/3 نايا بازار، لوهري غيت، ديلهي-110006، الهند    
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Applicant for Correspondence:  
Hadi Meshaal and Associates Lawyers and Legal 
Consultants
Hadi Meshaal and Associates Lawyers and Legal 
Consultants Al-Masyun Office, Fouad Nassar 
Street, Meshaal Building, 3rd Floor, Mobile 
0599852000   

عنوان التبليغ  :  مكتب هادي مشعل ومشاركوه محامون ومستشارون 
قانونيون

 مكتب هادي مشعل ومشاركوه محامون ومستشارون قانونيون الماصيون 
شارع فواد نصار عمارة مشعل ط 3 جوال 0599852000

Goods/Services:
Rice, flour and preparations made from cereals

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف االرز ومنتجات الحبوب والطح�ي

  

 

Date :08/05/2022  التاريخ :08/05/2022

Trademark No.:42732 العالمة التجارية رقم :  42732

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Rawan Imad Saleh Rajab  بإسم :  روان عماد صالح رجب

Applicant Address: Tulkarm - Kufr al-Labad, the 
western neighborhood 

العنوان :  طولكرم - كفر اللبد الحارة الغربية  

Applicant for Correspondence:  
Imad Saleh Rajab 
Tulkarm - Kufr al-Labad, the western 
neighborhood    

عنوان التبليغ  :  عماد صالح رجب 
 طولكرم - كفر اللبد الحارة الغربية 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، ي

ــا�ف ــة للمب ــري معدني ــية غ ــب قاس ــة ، أنابي ــري معدني ــاء غ ــواد بن م
ــب  ــل، نص ــة للنق ــة قابل ــري معدني ي غ

ــا�ف ــار، مب ــت وق ــفلت وزف أس
ــة.  ــري معدني ــمات غ مجس

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام
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Date :10/05/2022  التاريخ :10/05/2022

Trademark No.:42733 العالمة التجارية رقم :  42733

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: mohammad mousa mohammad 
fayez mousa al natsheh 

بإسم :  محمد موس محمد فايز موس النتشة 

Applicant Address: Hebron - Alsalam St   ة السالم ف العنوان :  الخليل - شارع السالم - مقابل منرت

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
coal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فحم 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة فحم اشرت

  

 

Date :09/05/2022  التاريخ :09/05/2022

Trademark No.:42734 العالمة التجارية رقم :  42734

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Mohammad Subhi Abdelrahman  
Abu Nimeh

بإسم :  محمد صبحي عبدالرحمن أبو نعمة  

Applicant Address: Ramallah  Albireh Near 
Alsaman stores 
mobile 0599292282   

ة شارع القدس بجانب محالت السمان  العنوان :  رام الله البري
جوال 0599292282    

Applicant for Correspondence:  
Mohammad Subhi Abdelrahman  Abu Nimeh
Ramallah  Albireh Near Alsaman stores 
mobile 0599292282   

عنوان التبليغ  :  محمد صبحي عبدالرحمن أبو نعمة  
ة شارع القدس بجانب محالت السمان جوال 0599292282  رام الله البري

Goods/Services:
Pharmacists’ services to make up prescriptions , 
Pharmacy advice

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات الصيادلة لتحضري الوصفات ، النصائح الصيدالنية 

 Consultants Pharma اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت
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Date :11/05/2022  التاريخ :11/05/2022

Trademark No.:42737 العالمة التجارية رقم :  42737

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Kellogg Company  ي
بإسم :  كيلوغ كومبا�ف

Applicant Address: One Kellogg Square  Battle 
Creek, Michigan, U.S.A 

العنوان :  وان كالوغ سكوير، باتل كريك، ميشيغن، الواليات 
المتحدة االأمريكية  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Crackers; cereal based snack food; multigrain-based 
snack foods; wheat-based snack foods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المقرمشــات؛ االأطعمــة الخفيفــة القائمــة عــى الحبــوب ؛ االأطعمــة 
ــة  ــة الخفيف ــددة ؛ االأطعم ــوب المتع ــى الحب ــة ع ــة القائم الخفيف

القائمــة عــى القمــح 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة CHEEZ بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :10/05/2022  التاريخ :10/05/2022

Trademark No.:42741 العالمة التجارية رقم :  42741

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: EUROP ASSISTANCE HOLDING  بإسم :  يوروب أسيستانس هولدينغ

Applicant Address2:  rue Pillet-Will  75009 PARIS 
FRANCE 

العنوان :  2 رو بيلت-ويل 75009 باريس فرنسا  
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Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Advertising; Business management; Commercial or 
industrial management assistance; Assistance with 
the business or commercial management of industrial 
or commercial companies; Business consultancy, 
information or enquiries; Direct mail advertising 
(tracts, prospectuses, printed matter, samples); 
Opinion polling; Organisation of exhibitions for 
commercial or advertising purposes; Assistance, 
consultancy and information for completing the 
administrative procedures and formalities relating to 
health, travel conditions and living in a foreign country; 
Business statistics (namely providing and compiling 
information), Drawing up of statistics. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي إدارة 

عــالن؛ إدارة االأعمــال؛ المســاعدة �ف .خدمــات الدعايــة واالإ
ي االأعمــال التجاريــة أو 

االعمــال التجاريــة أو الصناعيــة؛ المســاعدة �ف
كات الصناعيــة أو التجارية؛ تقديم استشــارات  دارة التجاريــة للــرش االإ
ــد  ي عــالن بالرب بشــأن االأعمــال أو المعلومــات أو االستفســارات؛ االإ
ــات)؛  ــات والعين ــة والمطبوع عالني ــات االإ ــرود والبيان ــا�ش )الط المب
االســتفتاء واســتطالع االآراء؛ تنظيــم المعــارض لغايــات تجاريــة أو 
إعالنيــة؛ تقديــم المســاعدة واالستشــارات والمعلومــات الســتكمال 
داريــة المتعلقــة بقطــاع الصحــة وظــروف  جــراءات االإ جــراءات واالإ االإ
ــة  ــال )وخاص ــاءات االأعم ــة؛ إحص ــة أجنبي ي دول

ــش �ف ــفر والعي الس
توفــري المعلومــات وتجميعهــا)، إعــداد االإحصائيــات. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :11/05/2022  التاريخ :11/05/2022

Trademark No.:42742 العالمة التجارية رقم :  42742

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: EUROP ASSISTANCE HOLDING  بإسم :  يوروب أسيستانس هولدينغ

Applicant Address2:  rue Pillet-Will  75009 PARIS 
FRANCE 

العنوان :  2 رو بيلت-ويل 75009 باريس فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Any help, assistance, information or advice 
likely to be used and provided by an 
organisation whose main aim is to aid, assist and 
advise its subscribers in the event of journeys

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تقديــم أي مســاعدة أو عــون أو معلومــات أو مشــورة 
يحتمــل اســتخدامها وتقديمهــا مــن قبــل منظمــة هدفهــا الرئيــسي 
ــة الرحــالت ي حال

كيها �ف مســاعدة وإعانــة وتقديــم المشــورة لمشــرت
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made by them in France and overseas and, generally, 
to come to their aid should any unexpected 
event, incident or illness arise during their 
journeys, namely vehicle towing, transport, 
transportation information, transport for 
medical purposes, including ambulance and air 
ambulance transport, escorting of travellers; 
Transport rescue operations; Repatriation services; 
Tourist agencies (except hotel and guest house 
reservations), travel arrangement; Booking of 
seats for travel, travel and transport reservations; 
Assistance with moving house; Vehicle hire, 
chauffeur services; Research for others of human 
and logistical resources for the purposes of 
repatriation or evacuation; Repatriation or 
transport of bodies; Reservation services for the 
repatriation or transport of bodies; Information 
and consultancy services in connection with the 
aforesaid services. 

ي فرنســا وخارجهــا، وبشــكل عــام، لمســاعدتهم 
ي يقومــون بهــا �ف

الــىت
ــاء  ــة حــدوث أي حــدث أو حــادث أو مــرض غــري متوقــع أثن ي حال

�ف
رحالتهــم، وخاصــة قطــر المركبــات، والنقــل، وتقديــم معلومــات 
النقــل  ذلــك  ي 

�ف بمــا  الطبيــة،  لالأغــراض  والنقــل  النقــل،  عــن 
ســعاف الجــوي، ومرافقــة المســافرين؛ عمليــات  ســعاف واالإ باالإ
ــن؛ وكاالت  ــافرين إىل الوط ــادة المس ــات إع ــل؛ خدم ــاذ والنق نق االإ
الســياحة )باســتثناء حجــوزات الفنــادق وبيــوت الضيافــة)، تنظيــم 
ــفر  ــفر والس ــوزات الس ــد لحج ــز المقاع ــفرية؛ حج ــالت الس الرح
ــات  ــات، خدم ــري المركب ل؛ تأج ف ــرف ــل الم ي نق

ــاعدة �ف ــل؛ المس والنق
يــة ولوجســتية  توفــري ســائق للمركبــة؛ البحــث عــن مــوارد برش
إىل  الجثــث  إعــادة  خــالء؛  االإ أو  الوطــن  إىل  عــادة  االإ الأغــراض 
ــن أو  ــث إىل الوط ــادة الجث ع ــز الإ ــات الحج ــا؛ خدم ــن أو نقله الوط
ــق  ــا يتعل ــارات فيم ــات واالستش ــم المعلوم ــات تقدي ــا؛ خدم نقله

ــورة.  ــات المذك بالخدم

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :10/05/2022  التاريخ :10/05/2022

Trademark No.:42743 العالمة التجارية رقم :  42743

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: EUROP ASSISTANCE HOLDING  بإسم :  يوروب أسيستانس هولدينغ

Applicant Address2:  rue Pillet-Will  75009 PARIS 
FRANCE 

العنوان :  2 رو بيلت-ويل 75009 باريس فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Insurance, reinsurance operations of all kinds, 
insurance brokerage, financial loans, capital loans; 
Any help, assistance, information or advice likely 
to be used and provided by an organisation whose

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاطة  ــه، ووس ــاد بأنواع ف المض ــ�ي ــات التأم ، عملي ف ــ�ي ــات التأم .خدم
ــم أي  ــمالية؛ تقدي ــروض الرأس ــة، والق ــروض المالي ، والق ف ــ�ي التأم
مســاعدة أو عــون أو معلومــات أو مشــورة يحتمــل اســتخدامها 
ــة ــاعدة وإعان ــسي مس ــا الرئي ــة هدفه ــل منظم ــن قب ــا م وتقديمه
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main aim is to aid, assist and advise its subscribers in 
the event of journeys made by them in France and 
overseas and, generally, to come to their aid should 
any unexpected event, incident or illness arise during 
their journeys, namely information relating to finance, 
tax and financing, relating to insurance and meeting 
of costs by social security, guarantees, capital loans 
in the event of loss or theft of means of payment, 
reimbursement, loans or meeting of medical, funeral, 
hospitalisation, accommodation, legal, bail, transport, 
research,  assistance and rescue costs and of all other 
costs incurred in the event of an incident, illness or any 
other unexpected event. 

ي فرنســا 
ــا �ف ي يقومــون به

ــىت ــة الرحــالت ال ي حال
كيها �ف وإرشــاد مشــرت

ي حالــة 
�ف لهــم  المســاعدة  لتقديــم  عــام،  والخــارج، وبشــكل 

حــدوث أي حــدث أو حــادث أو مــرض غــري متوقــع أثنــاء رحالتهــم، 
ــل،  ــب والتموي ائ ــوال والرف ــة باالأم ــات المتعلق ــة المعلوم وخاص
الضمــان  عــن طريــق  التكاليــف  ف وتغطيــة  بالتأمــ�ي والمتعلقــة 
ــة فقــدان أو  ي حال

ــات والقــروض الرأســمالية �ف االجتماعــي والضمان
�قــة وســائل الدفــع، الســداد أو القــروض أو تنظيــم االجتماعــات 
قامــة أو الشــؤون القانونيــة  الطبيــة أو الجنائــز أو االستشــفاء أو االإ
ــع  ــاذ وجمي نق ــاعدة أو االإ ــث أو المس ــل أو البح ــة أو النق أو الكفال
ي حالــة وقــوع حــادث أو مــرض أو أي 

التكاليــف االأخــرى المتكبــدة �ف
حــدث آخــر غــري متوقــع. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :10/05/2022  التاريخ :10/05/2022

Trademark No.:42744 العالمة التجارية رقم :  42744

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: EUROP ASSISTANCE HOLDING  بإسم :  يوروب أسيستانس هولدينغ

Applicant Address :2 rue Pillet-Will  75009 PARIS 
FRANCE 

العنوان :  2 رو بيلت-ويل 75009 باريس فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Any help, assistance, information or advice likely to be 
used and provided by an organisation whose main aim 
is to aid, assist and advise its subscribers in the event 
of journeys made by them in France and overseas and, 
generally, to come to their aid should any unexpected 
event, incident or illness arise during their journeys, 
namely vehicle repair, locating of spare parts required 
for the repair of damaged vehicles; Connecting home 
help networks; Connecting home repair men and 
craftsmen 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تقديــم أي مســاعدة أو عــون أو معلومــات أو مشــورة 
يحتمــل اســتخدامها وتقديمهــا مــن قبــل منظمــة هدفهــا الرئيــسي 
ــة الرحــالت  ي حال

كيها �ف مســاعدة وإعانــة وتقديــم المشــورة لمشــرت
ي فرنســا وخارجهــا، وبشــكل عــام، لمســاعدتهم 

ي يقومــون بهــا �ف
الــىت

ــاء  ــة حــدوث أي حــدث أو حــادث أو مــرض غــري متوقــع أثن ي حال
�ف

رحالتهــم، وخاصــة إصــالح المركبــات، وتحديــد أماكــن بيــع قطــع 
صــالح المركبــات التالفــة؛ ربــط شــبكات المســاعدة  الغيــار الالزمــة الإ

 . ف ىلي والحرفيــ�ي ف صــالح المــرف ليــة؛ إتاحــة االتصــال عمــال االإ ف المرف

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :10/05/2022  التاريخ :10/05/2022

Trademark No.:42745 العالمة التجارية رقم :  42745

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: EUROP ASSISTANCE HOLDING  بإسم :  يوروب أسيستانس هولدينغ

Applicant Address2:  rue Pillet-Will  75009 PARIS 
FRANCE 

العنوان :  2 رو بيلت-ويل 75009 باريس فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Help, assistance and advice relating to 
personal services; Monitoring the safety of 
property and individuals, personal body guarding; 
Escorting in society (chaperoning), marriage 
agencies, funerals, opening of security locks, 
legal services, litigation services, legal research; 
Any help, assistance, information or advice likely 
to be used and provided by an organisation 
whose main aim is to aid, assist and advise its 
subscribers in the event of journeys made by them 
in France and overseas and, generally, to come to 
their aid should any unexpected event, incident 
or illness arise during their journeys, namely 
legal information, in particular relating to 
administrative formalities and health, judicial 
information, judicial and legal assistance. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المتعلقــة  والمشــورة  عانــة  واالإ المســاعدة  تقديــم  خدمــات 
واالأفــراد،  الممتلــكات  ســالمة  مراقبــة  الشــخصية؛  بالخدمــات 
ــة)، وكاالت  ــع )المرافق ي المجتم

ــة �ف ــخصية؛ المرافق ــة الش والحراس
ــة،  ــة، الخدمــات القانوني ــح االأقفــال االأمني ــازات، فت ــزواج، الجن ال
؛ تقديــم أي مســاعدة أو  ي

، البحــث القانــو�ف ي
خدمــات التقــا�ف

عــون أو معلومــات أو مشــورة يحتمــل اســتخدامها وتقديمهــا مــن 
قبــل منظمــة هدفهــا الرئيــسي مســاعدة وإعانــة وتقديــم المشــورة 
ي فرنســا وخارجهــا، 

ي يقومــون بهــا �ف
ي حالــة الرحــالت الــىت

كيها �ف لمشــرت
ي حالــة حــدوث أي حــدث أو حــادث 

وبشــكل عــام، لمســاعدتهم �ف
أو مــرض غــري متوقــع أثنــاء رحالتهــم، وخاصــة تقديــم المعلومــات 
داريــة والصحيــة،  جــراءات االإ القانونيــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باالإ

ــة.  ــة والقانوني ــاعدة القضائي ــة، والمس ــات القضائي والمعلوم

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :10/05/2022  التاريخ :10/05/2022

Trademark No.:42748 العالمة التجارية رقم :  42748

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: EUROP ASSISTANCE HOLDING  بإسم :  يوروب أسيستانس هولدينغ

Applicant Address2:  rue Pillet-Will  75009 PARIS 
FRANCE 

العنوان :  2 رو بيلت-ويل 75009 باريس فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Health services, medical, hygienic and beauty care, 
cosmetic surgery, pharmacy advice, rest or convalescent 
homes; Nursing homes, medical nursing , home help 
for the sick, any help, assistance, information or advice 
likely to be used and provided by an organisation whose 
main aim is to aid, assist and advise its subscribers in 
the event of journeys made by them in France and 
overseas and, generally, to come to their aid should any 
unexpected event, incident or illness arise during their 
journeys, namely medical assistance, medical services, 
psychological support; Putting people in contact with 
nursing and psychological support networks, putting 
people in contact with medical and hospital structures 
and health centers, arranging and booking medical 
consultations; Health care and social assistance to 
people in difficulty (medical aid); Information and 
consultancy services in connection with the aforesaid 
services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الخدمــات الصحيــة والعنايــة الطبيــة والرعايــة الصحيــة والتجميلية 
والجراحــة التجميليــة وتقديــم المشــورة الصيدليــة ودور الراحــة أو 
ــة  لي ف ــاعدة المرف ، المس ي ــىب ــض الط ــض، التمري ــة؛ دور التمري النقاه
ــات  ــون أو المعلوم ــاعدة أو الع ــم المس ــة تقدي ، وخاص ــر�ف للم
ي يحتمــل اســتخدامها وتقديمهــا مــن قبــل منظمــة 

أو المشــورة الــىت
ي حالــة 

كيها �ف هدفهــا الرئيــسي مســاعدة وإعانــة وإرشــاد مشــرت
ــام،  ــكل ع ــا، وبش ــا وخارجه ي فرنس

ــا �ف ــون به ي يقوم
ــىت ــالت ال الرح

ــري  ــرض غ ــادث أو م ــدث أو ح ــدوث أي ح ــة ح ي حال
ــاعدة �ف للمس

ــات  ــة والخدم ــاعدة الطبي ــة المس ــم، وخاص ــاء رحالته ــع أثن متوق
بشــبكات  للنــاس  االتصــال  إتاحــة  ؛  النفــسي والدعــم  الطبيــة 
مــع  للنــاس  االتصــال  وإتاحــة   ، والنفــسي ي 

التمريــىف الدعــم 
وترتيــب  الصحيــة،  والمراكــز  والمستشــفيات  الطبيــة  الهيئــات 
وحجــز مواعيــد لالستشــارات الطبيــة؛ الرعايــة الصحيــة والمســاعدة 
ــاعدة  ــات )مس ــن صعوب ــون م ــن يعان ــخاص الذي ــة لالأش االجتماعي
ــق  ــم المعلومــات واالستشــارات فيمــا يتعل ــة)؛ خدمــات تقدي طبي

ــورة.  ــات المذك بالخدم

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :11/05/2022  التاريخ :11/05/2022

Trademark No.:42749 العالمة التجارية رقم :  42749

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Ibrahim Abdelkareem Ibrahim 
Njoum 

بإسم :  ابراهيم عبد الكريم ابراهيم نجوم 

Applicant Address: Jericho Amman Street  jawal 
0569994051   

العنوان :  أريحا شارع عمان جوال 0569994051    

Applicant for Correspondence:  
Ibrahim Abdelkareem Ibrahim Njoum 
Jericho Amman Street  jawal 0569994051   

عنوان التبليغ  :  ابراهيم عبد الكريم ابراهيم نجوم 
 أريحا شارع عمان جوال 0569994051

Goods/Services:
Apartments (Renting of) , Estate management (Real ) , 
Leasing of real estate

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تأجري الشقق ، إدارة العقارات ، تأجري العقارات 

  

 

Date :10/05/2022  التاريخ :10/05/2022

Trademark No.:42750 العالمة التجارية رقم :  42750

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: EUROP ASSISTANCE HOLDING  بإسم :  يوروب أسيستانس هولدينغ

Applicant Address2:  rue Pillet-Will  75009 PARIS 
FRANCE 

العنوان :  2 رو بيلت-ويل 75009 باريس فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

255  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Engineering in the medical field, Scientific research for 
medical purposes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي والبحث العلمي لالأغراض  ي المجال الطىب

خدمات الهندسة �ف
الطبية. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :12/05/2022  التاريخ :12/05/2022

Trademark No.:42752 العالمة التجارية رقم :  42752

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Reap Educational Services 
Company

كة رييب للخدمات التعليمية مساهمة خصوصية  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah Al Masyoun Nelson 
Mandela   

العنوان :  رام الله الماصيون مقابل نيلسون مانديال     

Applicant for Correspondence:  
Lawyer Ahmad Daiq 
Lawyer Ahmad Daiq Ofoq Office for Consulting 
Services Al-Bireh Al-Mahsiri Building Gate No. (2) 
Mobile 0568828262   

عنوان التبليغ  :  المحامي أحمد دعيق 
ة عمارة   المحامي أحمد دعيق مكتب افق للخدمات االستشارية البري

ي بوابة رقم )2)جوال 0568828262  المحسري

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activites, Academies [education], 
Arranging and conducting concerts, Arranging and 
conducting conferences,  Arranging and conducting 
congresses, Arranging and conducting symposiums, 
Arranging and conducting of workshops [training], 
Coaching [training], Correspondence courses, 
Educational examinations, Educational services, 
Organinzation of Exhibitions for cultural or educational 
purposes, Vocational Guidance, Education or training 
advice, Instruction Organization of competitons 
for education, Organization of competitons for 
enterainment, Organization of exhibitions for cultural 
or educational purposes, Organization of shows 
(impresario services), Teaching,  Practical Training, 
Providing sports facilities, publication of books, 
publications of texts [other than publicity texts], 
Arranging and conducting of Seminars.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فيــه, االأنشــطة الرياضيــة و  التعليــم و التهذيــب , التدريــب, الرت
بيــة و التعليــم], تنظيم و إدارة ورشــات  الثقافيــة, االكاديميــات [للرت
 , ــىي ــب العم ــس, التدري ــات التدري ــن, خدم ــب], التمري ــل [تدري عم
تنظيــم وإدارة المؤتمــرات, تنظيــم وإدارة االجتماعــات, تنظيــم 
تنظيــم  النــدوات,  وإدارة  تنظيــم  الدراســية,  الحلقــات  وإدارة 
وإدارة ورشــات العمــل ]للتدريــب], دورات دراســية بالمراســلة, 
االمتحانــات التعليميــة, خدمــات التعليميــة, تنظيــم المعــارض 
, نصائــح تعليميــة  ي

لالأغــراض الثقاقيــة و التعليميــة, التوجيــه المهــىف
ــم  ــم, تنظي ــات للتعلي ــات أو المنافاس ــم المباري ــة, تنظي أو تدريبي
ــراض  ــارض لالأغ ــم المع ــه, تنظي في ــات للرت ــات أو المنافاس المباري
العــروض, خدمــات متعهــدي  التعليميــة, تنظيــم  أو  الثقافيــة 
ــب و  ــرش الكت ــب, ن ــرش كت ــة, ن ــهيالت رياضي ــري تس ــالت, توف الحف
ونيــة الفوريــة, نــرش نصــوص بخــالف نصــوص  الصحــف االلكرت
ــة و  ــوص الدعاي ــالف نص ــوص بخ ــة نص ــالن, كتاب ع ــة و االإ الدعاي

ــالن. ع االإ

 education اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :12/05/2022  التاريخ :12/05/2022

Trademark No.:42754 العالمة التجارية رقم :  42754

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: S.O.C. Cosmetics Company  كة اس او سي للتجميل بإسم :  �ش

Applicant Address: Badr Commercial Center Al-
Manara Circle Hebron 

العنوان :  الخليل مجمع بدر التجاري دوار المنارة  

Applicant for Correspondence:  
Adv Anan Al Jaradat 
Adv Anan Al Jaradat Ramallah Al Bireh Al Baloua 
Al Nabout Building  1 Mobile 0597171617    

عنوان التبليغ  :  المحامي عنان الجرادات 
ة البالوع عمارة النبوت ط 1 جوال   المحامي عنان الجرادات رام الله البري

 0597171617

Goods/Services:
soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair 
lotionsand jills; dentifrices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابون بأنواعه وبرش الصابون الروائح العطرية الزيوت الطيارة 

ف االأسنان والحالقة الشامبو  ف ومحاليل الشعر معاج�ي ي�ي ف مواد الرت
  

 

Date :12/05/2022  التاريخ :12/05/2022

Trademark No.:42755 العالمة التجارية رقم :  42755

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: S. C. Johnson & Son, Inc.  .جونسون اند صن، اينك . بإسم :  اس. سي

Applicant Address1525:  Howe Street, Racine, WI 
53403-2236, United States of America 

، دبليو اي 53403-2236،  ف يت، راس�ي العنوان :  1525 هاو سرت
الواليات المتحدة االمريكية  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
All-purpose cleaning preparations (not for use in the 
manufacturing process or medical purposes); soaps 
and detergents; degreasing preparations for household 
purposes; air fragrancing preparations; air perfuming 
preparations; toilet bowl detergents; hand soap; bar 
soap; impregnated disposable cleaning cloths. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

ــك المســتعملة �ف ــع االغــراض )غــري تل ــف لجمي ات تنظي مســتحرف
ــات،  ــون والمنظف ــة)، الصاب ــراض الطبي ــع او االغ ــات التصني عملي
ات  ليــة، مســتحرف ف ات ازالــة الشــحوم لالغــراض المرف متســحرف
تعطــري الهــواء، منظفــات المرحــاض، صابــون اليديــن، الــواح 

ــا.  ــص منه ــن التخل ــه يمك ب ــف مرش ــة تنظي ــون، أقمش الصاب
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :15/05/2022  التاريخ :15/05/2022

Trademark No.:42757 العالمة التجارية رقم :  42757

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :16/05/2022  التاريخ :16/05/2022

Trademark No.:42758 العالمة التجارية رقم :  42758
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Wemade Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  ويميد كو.، ال �ت

Applicant Address: WEMADE TOWER, 49, 
DAEWANGPANGYO-RO  644BEON-GIL, 
BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, 
REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  ويميد تاور، 49، دايوانغبانغيو-رو  644بيون-غيل، 
، غيونغي-دو، جمهورية كوريا   بندانغ-غو، سيونغنام-سي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Virtual reality game software; interactive multimedia 
software for playing games; computer game software 
downloadable via a global computer network and 
wireless devices; recorded computer game software; 
recorded computer game programs; downloadable 
mobile game software; downloadable electronic game 
programs; downloadable computer game software; 
downloadable computer game programs; interactive 
computer game programs; computer game software for 
use on mobile and cellular phones; computer programs 
and software for image processing used for mobile 
telephones; electronic game software for mobile 
telephones; computer game programs downloadable 
via the internet; interactive game programs; electronic 
game software; electronic game programs; computer 
software for controlling and managing access server 
applications; computer game programs; electronic 
game software for hand-held electronic devices; 
downloadable software for electronic money payments; 
downloadable computer programs for electronic 
money payments; downloadable software for virtual 
money; virtual reality software; downloadable software 
for generating cryptographic keys for receiving and 
spending cryptocurrency 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الوســائط  برمجيــات  ؛  ي

ا�ف االفــرت الواقــع  العــاب  برمجيــات 
المتعــددة التفاعليــة للعــب االألعــاب؛ برمجيــات ألعــاب الكمبيوتــر 
ــلكية؛  ــزة الس ــة وأجه ــر عالمي ــبكة كمبيوت ــرب ش ــل ع ي ف ــة للترف القابل
ــر  ــاب الكمبيوت ــات ألع ــجلة؛ برمجي ــر المس ــاب الكمبيوت ــج ألع برام
يــل؛  ف المســجلة؛ برمجيــات ألعــاب الهواتــف المحمولــة القابلــة للترف
ــاب  ــات الع ــل؛ برمجي ي ف ــة للترف ــة القابل وني ــاب االلكرت ــج االلع برام
يــل؛ برامــج العــاب الكمبيوتــر القابلــة  ف الكمبيوتــر القابلــة للترف
ــاب  ــات الع ــة؛ برمجي ــر التفاعلي ــاب الكمبيوت ــج الع ــل؛ برام ي ف للترف
الكمبيوتــر لالســتخدام عــى الهواتــف المحمولــة والخلويــة؛ برامــج 
وبرمجيــات الكمبيوتــر لمعالجــة الصــور المســتخدمة للهواتــف 
ــة؛  ــف المحمول ــة للهوات وني لكرت ــاب االإ ــات االلع ــة؛ برمجي المحمول
نــت؛ برامــج  نرت يلهــا عــرب االإ ف ي يتــم ترف

برامــج ألعــاب الكمبيوتــر الــىت
برامــج  ونيــة؛  االلكرت االلعــاب  برمجيــات  التفاعليــة؛  االلعــاب 
ونيــة؛ برامــج العــاب الكمبيوتــر؛ برامــج الكمبيوتــر  االلعــاب االلكرت
العــاب  برامــج  الوصــول؛  خــادم  تطبيقــات  وإدارة  للتحكــم 
ــة  وني ــزة االلكرت ــة لالأجه وني ــاب االلكرت ــات االلع ــر؛ برمجي الكمبيوت
ــة  ــات النقدي ــل للمدفوع ي ف ــة للترف ــات قابل ــد؛ برمجي ــة بالي المحمول
ــة  ــات النقدي ــل للمدفوع ي ف ــة للترف ــر قابل ــة؛ برامــج كمبيوت وني االلكرت
اضيــة؛  االفرت لالمــوال  يــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات  ونيــة؛  االلكرت
نشــاء  يــل الإ ف ؛ برمجيــات قابلــة للترف ي

ا�ف برمجيــات الواقــع االفــرت
ــا  ــفرة وإنفاقه ــالت المش ــي العم ــفري لتلق ــح تش مفاتي

  

 

Date :16/05/2022  التاريخ :16/05/2022

Trademark No.:42759 العالمة التجارية رقم :  42759
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Wemade Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  ويميد كو.، ال �ت

Applicant Address: WEMADE TOWER, 49, 
DAEWANGPANGYO-RO  644BEON-GIL, 
BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, 
REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  ويميد تاور، 49، دايوانغبانغيو-رو  644بيون-غيل، 
، غيونغي-دو، جمهورية كوريا   بندانغ-غو، سيونغنام-سي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Issuance of discount coupons in the nature of tokens of 
value; brokerage services relating to exchange between 
virtual currencies; provision of information relating to 
virtual currencies; virtual currency brokerage; mining 
of virtual currency for others; financial affairs; on-line 
real-time currency trading; issuance of mobile discount 
coupons in the nature of tokens of value; rental of real 
estate; brokerage services relating to virtual currency, 
via online portal services; processing of electronic 
cash transactions; electronic wallet services (electronic 
payment services); electronic payment for others; 
issuance of electronic wallets for electronic payment; 
payment transaction processing services of electronic 
money; provision of information relating to payment 
transaction processing of electronic money; capital 
management; issuance of electronic coupons in the 
nature of tokens of value via smart phones; providing 
information relating to financial and monetary affairs; 
financing services; money transfer; electronic funds 
transfer and payment services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــة؛ خدم ــوز ذات قيم ــكل رم ــى ش ــم ع ــات خص ــدار كوبون اص
ــري  ــة؛ توف اضي ــالت االفرت ف العم ــ�ي ــادل ب ــة بالتب ــمرة المتعلق الس
ــالت  ــمرة العم ــة؛ س اضي ــالت االفرت ــة بالعم ــات المتعلق المعلوم
اضيــة لالآخريــن؛ الشــؤون  اضيــة؛ تعديــن العمــالت االفرت االفرت
نــت؛  نرت ي الوقــت الحقيقــي عــرب االإ

الماليــة؛ تــداول العمــالت �ف
اصــدار كوبونــات خصــم للهواتــف المتنقلــة عــى شــكل رمــوز ذات 
قيمــة؛ تأجــري العقــارات؛ خدمــات ســمرة متعلقــة بالعمــالت 
ونيــة؛ معالجــة  لكرت اضيــة مــن خــالل خدمــات البوابــة االإ االفرت
ــة؛  وني ــة االلكرت ــات المحفظ ــة؛ خدم وني ــة االلكرت ــات النقدي العملي
ي لالآخريــن؛ اصــدار 

و�ف )؛ الدفــع االلكــرت ي
و�ف )خدمــات الدفــع االلكــرت

معالجــة  خدمــات  ؛  ي
و�ف االلكــرت للدفــع  ونيــة  االلكرت المحافــظ 

ونيــة؛ توفــري المعلومــات المتعلقــة  عمليــات الدفــع لالمــوال االلكرت
ونيــة؛ ادارة رأس المــال؛  لكرت بمعالجــة معامــالت الدفــع لالأمــوال االإ
ــات خصــم عــى شــكل رمــوز ذات قيمــة مــن خــالل  اصــدار كوبون
الهواتــف الذكيــة؛ تقديــم المعلومــات المتعلقــة بالشــؤون الماليــة 
ــع  ــات الدف ــوال؛ خدم ــل االم ــل؛ نق ــات التموي ــة؛ خدم والتمويلي

ــة  وني ــوال االلكرت ــل االم ونق

  

 

Date :16/05/2022  التاريخ :16/05/2022

Trademark No.:42760 العالمة التجارية رقم :  42760

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Wemade Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  ويميد كو.، ال �ت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address: WEMADE TOWER, 49, 
DAEWANGPANGYO-RO  644BEON-GIL, 
BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-DO, 
REPUBLIC OF KOREA 

العنوان :  ويميد تاور، 49، دايوانغبانغيو-رو  644بيون-غيل، 
، غيونغي-دو، جمهورية كوريا   بندانغ-غو، سيونغنام-سي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Designing, creating, maintaining and hosting of 
mobile applications; development of software for 
electronic commerce based on blockchain technology; 
internet platform development based on blockchain 
technology; computer system development; providing 
PaaS (platform as a service); Platform as a Service 
[PaaS]; designing, creating, maintaining and hosting of 
websites; constructing internet platforms for electronic 
commerce; computer programming; computer software 
development; development of software relating 
to virtual currency; computer technical consulting 
services in the field of virtual currency and blockchain 
technology 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الهواتــف  تطبيقــات  واســتضافة  وصيانــة  وإنشــاء  تصميــم 
ونيــة عــى أســاس  لكرت المحمولــة؛ تطويــر برمجيــات للتجــارة االإ
ــة  ــاس تقني ــى اس ــت ع ن ــات االنرت ــر منص ؛ تطوي ف ــ�ي ــة بلوكتش تقني
؛ تطويــر انظمــة الحاســوب؛ توفــري Paas )منصــة  ف البلوكتشــ�ي
وإنشــاء وصيانــة  ]Paas[؛ تصميــم  كخدمــة)؛ منصــة كخدمــة 
نــت للتجــارة  نرت ونيــة؛ إنشــاء منصــات االإ واســتضافة المواقــع االلكرت
ونيــة؛ برمجــة الحاســوب؛ تطويــر برامــج الكمبيوتــر؛ تطويــر  لكرت االإ
اضيــة؛ خدمــات االستشــارات  امــج المتعلقــة بالعملــة االفرت الرب
اضيــة، والعمــالت  ي مجــال العمــالت االفرت

الفنيــة الحاســوبية �ف
ف  المشــفرة، وتقنيــة بلوكتشــ�ي

  

 

Date :16/05/2022  التاريخ :16/05/2022

Trademark No.:42761 العالمة التجارية رقم :  42761

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: New Bharat Impex  بإسم :  نيو بهارات امبيكس

Applicant Address :1114, R.G. Trade Tower, Netaji 
Subhash Place, Pitampura, New Delhi-110034, 
India 

العنوان :  1114، آر.جي. تريد تاور، نيتاجي سوبهاش بليس، 
بيتامبورا، نيو ديلهي-110034، الهند  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Rice 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ارز 
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Date :16/05/2022  التاريخ :16/05/2022

Trademark No.:42762 العالمة التجارية رقم :  42762

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: SKODA AUTO a.s. بإسم :  سكودا اوتو اي.اس. 

Applicant Address: Klementa 869, Mlada Boleslav 
II CZ -293 01 Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC                   

ي ار. فاكالفا كليمنتا 869، مالدا بوليسالف اي اي،  سي 
العنوان :  �ت

زد-01 293 مالدا بولسالف، جمهورية تشيكية                     

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Automobiles and their parts and accessories, all 
included in this class. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي هذا 

السيارات واالجزاء والملحقات التابعة لها جميعها مشمولة �ف
الصنف. 

  

 

Date :16/05/2022  التاريخ :16/05/2022

Trademark No.:42763 العالمة التجارية رقم :  42763

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002:  Basel, Switzerland   العنوان :  4002 بازل، سويرا

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية.  المستحرف
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Date :16/05/2022  التاريخ :16/05/2022

Trademark No.:42764 العالمة التجارية رقم :  42764

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002:  Basel, Switzerland   العنوان :  4002 بازل، سويرا

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية.  المستحرف

  

 

Date :16/05/2022  التاريخ :16/05/2022

Trademark No.:42765 العالمة التجارية رقم :  42765

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Novartis AG  بإسم :  نوفارتس ايه جي

Applicant Address4002:  Basel, Switzerland   العنوان :  4002 بازل، سويرا

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنية.  المستحرف
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Date :16/05/2022  التاريخ :16/05/2022

Trademark No.:42766 العالمة التجارية رقم :  42766

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: International Tractors Limited  ناشيونال تراكتورز ليمتد بإسم :  إنرت

Applicant Address: Village Chak Gujran, P.O. 
Piplanwala - 146022, Jalandhar Road, Hoshiarpur, 
India 

العنوان :  فيليدج شاك غوجران، ص.ب. بيبالنواال - 146022، 
جاالندهار رود، هوشياربور، الهند  

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حســـن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Automobile bodies; automobile chains; automobile 
chassis; automobile hoods; automobile tyres / 
automobile tires; axle journals, axles for vehicles, 
balance weight for vehicle wheels; bodies for vehicles; 
brake disc for vehicles; break lining for vehicles; brakes 
for vehicles; brake pad for automobile; brake segments 
for vehicles; brake shoes for vehicles; caps for vehicle 
fuel tanks; cars / automobiles / motor cars; hydraulic 
circuit for vehicles; engine mount for land vehicles; 
engines for land vehicles / motors for land vehicles; 
forklift trucks; gear boxes for land vehicles; hoods for 
vehicle engines; hoods for vehicles; lorries / trucks; 
motor buses; motor coaches; motors, electric, for land 
vehicles; mudguards; non-skid devices for vehicle tyres / 
non-skid devices for vehicle tires; rims for vehicle wheels 
/ vehicle wheel rims; rubbish trucks / garbage trucks; 
shock absorbers for automobiles; shock absorbing 
springs for vehicles; side view mirrors for vehicles; 
signal arms for vehicles; sprinkling trucks; steering 
wheels for vehicles; suspension shock absorbers for 
vehicles; torque converters for land vehicles; torsion 
bars for vehicles; tow trucks / wreckers for transport; 
tractors; trailer hitches for vehicles; trailers [vehicles]; 
trailers for transporting bicycles; transmission chains 
for land vehicles; transmission shafts for land vehicles; 
transmissions for land vehicles; treads for retreading 
tyres / treads for retreading tires; treads for vehicles 
[tractor type] / treads for vehicles [roller belts]; trolleys*; 
trucks with a crane feature incorporated; inner tubes 
for bicycle tyres / inner tubes for bicycle tires; inner 
tubes for pneumatic tyres / inner tubes for pneumatic

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هيــاكل ســيارات؛ سالســل للســيارات؛ شاســيهات ســيارات؛ أســقف 
مرتكــزات  الســيارات؛  اطــارات   / الســيارات  اطــارات  ســيارات؛ 
ي وزن عجــالت 

المركبــات والتــوازن �ف محــاور ومحــاور دواليــب 
ف  المركبــات؛ هيــاكل مركبــات؛ قــرص الفرامــل للمركبــات؛ تبطــ�ي
ــات؛ وســادة الفرامــل للســيارات؛  ــح للمركب فرامــل الســيارات؛ مكاب
قطــع مكابــح المركبــات؛ لقــم مكابــح المركبــات؛ قبعــات لخزانــات 
وقــود المركبــات؛ ســيارات؛ الدائــرة الهيدروليكيــة للمركبــات؛ جبــل 
ــة؛  ي ــات الرب ــركات للمركب ــن / مح ــة؛ مكائ ي ــات الرب ــرك للمركب المح
شــاحنات ذات رافعــات شــوكية؛ صناديــق مســننات للمركبــات 
ــاحنات؛  ــات؛ ش ــة للمركب ــات؛ أغطي ــن المركب ــة لمكائ ــة؛ أغطي ي الرب
يــة؛  حافــالت؛ حافــالت كهربائيــة؛ محــركات كهربائيــة للمركبــات الرب
طــارات المركبــات  واقيــات وحــل )رفــرف)؛ أجهــزة مانعــة لالنــزالق الإ
طــارات المركبــات؛ هيــاكل معدنيــة  / أجهــزة مانعــة لالنــزالق الإ
دائريــة تركــب حــول إطــارات عجــالت المركبــات؛ شــاحنات القمامــة 
/ شــاحنات جمــع ونقــل النفايــات؛ مخمــدات الصدمــات للســيارات؛ 
ــة  ــة الجانبي ــا الرؤي ــات؛ مراي ي المركب

ــات �ف ــدة للصدم ــض مخم نواب
عجــالت  للــرش؛  شــاحنات  للمركبــات؛  إشــارة  أذرع  للمركبــات؛ 
توجيــه المركبــات؛ مخمــدات صدمــات لتوقــف المركبــات؛ محــوالت 
يــة؛ قضبــان التوائيــة للمركبــات؛  عــزم الــدوران للمركبــات الرب
شــاحنات ســحب / هادمــون للنقــل؛ جــرارات؛ وصــالت ربــط 
ــل  ــورات لنق ــات[؛ مقط ــورات ]مركب ــات؛ مقط ــورات للمركب المقط
ــة؛ أعمــدة نقــل  ي ــات الرب ــة للمركب الدراجــات؛ سالســل نقــل الحرك
ــة؛  ي ــات الرب ــة للمركب ــل الحرك ــات نق ــة؛ آلي ي ــات الرب ــة للمركب الحرك
طــارات؛  طــارات لتجديــد االإ طــارات / مــداس االإ مــداس لتجديــد االإ
ــات  ــات للمركب ــرارات[ / مداس ــوع الج ــن ن ــات ]م ــات للمركب مداس
ة الرافعــة؛  ف ؛ دمــج الشــاحنات مــع مــري ]ســيور دوارة[؛ عربــات تــروىلي
طــارات الدراجــات الهوائيــة؛ االأنابيــب الداخليــة  أنابيــب داخليــة الإ
طــارات الهوائيــة؛ عربات طــارات الهوائيــة / االأنابيــب الداخليــة لالإ لالإ
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tires; two-wheeled trolleys / luggage trucks/ sack-
barrows; pneumatic tyres / pneumatic tires; tyres 
for snow ploughs / tires for snow ploughs; tyres for 
vehicle wheels / tires for vehicle wheels; upholstery 
for vehicles; valves for vehicle tyres / valves for vehicle 
tires; vans [vehicles]; vehicle bonnet pins / vehicle hood 
pins; vehicle bumpers; vehicle chassis; vehicle covers 
[shaped]; vehicle joysticks; vehicle running boards; 
vehicle seats; vehicle suspension springs; vehicle wheel 
spokes; vehicle wheels; electric vehicles; wheelbarrows. 

ــاس؛  ــاالت أكي ــب / نق ــل الحقائ ــات لنق ف / عرب ــ�ي ــروىلي ذات دوالب ت
إطــارات هوائيــة؛ إطــارات محاريــث الثلــج / إطــارات جرافــات الثلج؛ 
إطــارات لعجــالت المركبــات؛ أثــاث المركبــات؛ صمامــات إطــارات / 
صمامــات إطــارات المركبــات؛ شــاحنات مغلقــة ]مركبــات[؛ دبابيــس 
غطــاء محــرك الســيارة / دبابيــس غطــاء الســيارة؛ واقيــات صدمــات 
للمركبــات؛ هيــاكل مركبــات؛ أغطيــة مشــكلة للمركبــات؛ مقــود 
المركبــات؛ لوحــات تشــغيل المركبــات؛ مقاعــد للمركبــات؛ نوابــض 
ــات؛ عجــالت  ــان شــعاعية لعجــالت المركب ــات؛ قضب ــق للمركب تعلي

المركبــات؛ مركبــات كهربائيــة؛ عربــات يدويــة. 

  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42767 العالمة التجارية رقم :  42767

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address1000:  Nicollet Mall, TPS-3165, 
Minneapolis, MINNESOTA 55403, USA 

ي إس-3165، مينيابوليس ،  ي �ب
العنوان :  1000 نيكوليت مول، �ت

مينيسوتا 55403 ، الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Retail store services; supermarket, department store, 
superstore, and convenience store services; retail 
bakery services; retail delicatessen services; retail 
liquor store services; retail optical services; online retail 
store services; online supermarket, department store, 
superstore, and convenience store services; online retail 
bakery services; online retail delicatessen services; 
online retail liquor store services; online retail optical 
services; business sourcing services, including business 
management services, procurement services for others; 
export consultancy, organization consultancy services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ماركــت،  الســوبر  خدمــات  بالتجزئــة؛  البيــع  متاجــر  خدمــات 
والمتاجــر  ة،  الكبــري والمتاجــر  االأقســام،  متعــددة  والمتاجــر 
بيــع االأطعمــة  التجزئــة؛ خدمــات  ة؛ خدمــات مخابــز  الصغــري
ــع  ــة؛ بي ــور بالتجزئ ــع الخم ــر بي ــات متاج ــة؛ خدم ــهية بالتجزئ الش
خدمــات البريــات بالتجزئــة؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة عــرب 
نــت؛ خدمــات الســوبر ماركــت، والمتاجــر متعــددة االأقســام،  نرت االإ
ــات  ــت؛ خدم ن نرت ــرب االإ ة ع ــري ــر الصغ ة، والمتاج ــري ــر الكب والمتاج
ــهية  ــة الش ــع االأطعم ــات بي ــت؛ خدم ن ــرب االنرت ــة ع ــز التجزئ مخاب
ــة  ــور بالتجزئ ــع الخم ــر بي ــات متاج ــت ؛ خدم ن ــرب االنرت ــة ع بالتجزئ
ــت؛  ن ــة عــرب االنرت ــات بالتجزئ ــع خدمــات البري ــت ؛ بي ن عــرب االنرت
ــال  ــات إدارة االأعم ــك خدم ي ذل

ــا �ف ــال ، بم ــادر االأعم ــات مص خدم
اء لالآخريــن؛ استشــارات التصديــر ، خدمــات  ، وخدمــات الــرش

المنظمــات االستشــارية 
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Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42768 العالمة التجارية رقم :  42768

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Al-Jazeera Factory for Paints 
Company. 

كة مصنع الجزيرة للدهانات  بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O.Box 1900,Khamis Mushait 
61961 Kingdom of Saudi Arabia, 

العنوان :  ص.ب 1900 خميس مشيط  61961 المملكة العربية 
السعودية  

Applicant for Correspondence:  
SMAS Intellectual Property 
SMAS Intellectual PropertyPalestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  سماس للملكية الفكرية 
 سماس للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانــات والورنيــش وطــالءات اللــك، مــواد الوقايــة مــن الصــدأ 
ــت  ــواد تثبي ــن، م ــواد التلوي ــف، م ــن التل ــب م ــظ الخش ــواد حف وم
ي شــكل رقائــق أو 

االألــوان، راتنجــات طبيعيــة خــام، معــادن �ف
ي الدهانــات والديكــور والطباعــة واالأعمــال 

ســتخدام �ف مســحوق لالإ
ــة.  الفني

  

 

Date :17/05/2022  التاريخ :17/05/2022

Trademark No.:42769 العالمة التجارية رقم :  42769

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: MINI MOON INTERNATIONAL 
Co., Ltd  ناشيونال كو.، ليمتد ي مون إنرت

بإسم :  ميىف

Applicant Address: Zone A3302-3306, 4th Floor, 
Kina Investment Mansion, No. 1. Qinglian Road, 
Yingbin Da Dao, HuaDu District, GuangDong, 
China 

ي إتش فلور، كينا إنفيستمنت 
العنوان :  زون إيه3306-3302، 4�ت

يكت،  ف دا داو، هوادو ديسرت . 1. كينغليان رود، يينغب�ي مانشن، نمرب
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس. 
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Date :18/05/2022  التاريخ :18/05/2022

Trademark No.:42772 العالمة التجارية رقم :  42772

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Hussain Al Bashiti Sons 
Foodstuff Trading Company 

ي لتجارة المواد الغذائية 
ف البشتيىف كة ابناء حس�ي بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron   العنوان :  الخليل- بيت اوال

Applicant for Correspondence:  
Mohamed Hussein Yahya Bashiti 
Hebron    

ي 
ف يحىي بشيىت عنوان التبليغ  :  محمد حس�ي

 الخليل - بيت اوال 

Goods/Services:
tea, coffee, sugar 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والشاي والسكر 

، وعدم  اطات خاصة:حماية باللون االبيض واالحمر واالخرف اشرت
ي بمعزل عن العالمة

الحماية عى كلمة البشيىت

  

 

Date :18/05/2022  التاريخ :18/05/2022

Trademark No.:42774 العالمة التجارية رقم :  42774

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Osoul GP Financial and 
Management Solutions 

ي للحلول المالية واالدراية كة أصول جي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Alberih - Louiz 
Building - Land Floor - Jawwal 0592055550    

ي - جوال 
ة - عمارة لويز - الطابق االر�ف العنوان :  رام الله، البري

رقم 0592055550    
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Applicant for Correspondence:  
Osoul GP Financial and Management Solutions 
Ramallah, Alberih - Louiz Building - Land Floor - 
Jawwal 0592055550    

ي للحلول المالية واالدراية كة أصول جي �ب عنوان التبليغ  :  �ش
ي - جوال رقم 0592055550

ة - عمارة لويز - الطابق االر�ف  رام الله، البري

Goods/Services:
Accounting ، Accounts (Drawing up of statements 
of-) ، Analysis (Cost price-) ، Appraisals (Business-) ، 
Assistance (Business management —) ، Auditing ، Book-
keeping ، Business appraisals ، Business consultancy ، 
Business information ، Business inquiries ، Business 
management and organization consultancy ، Business 
management assistance ، Business organization 
consultancy ، Business research 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة ،  ــعار التكلف ــل أس ــابات ، تحلي ــر الحس ــداد تقاري ــبة ، إع  محاس
ي إدارة االأعمــال ، تدقيــق الحســابات 

تقييــم االأعمــال ، المســاعدة �ف
، مســك الدفاتــر ، تقييــم االأعمــال ، استشــارات االأعمــال المهنيــة 
ــال ،  ــن االأعم ــات ع ــال ، التحري ــن االأعم ــار ع ــات واالأخب ، المعلوم
ي إدارة وتنظيــم 

ي إدارة وتنظيــم االأعمــال ، المســاعدة �ف
استشــارات �ف

االأعمــال ، استشــارات إدارة االأعمــال ، أبحــاث االأعمــال 

  

 

Date :18/05/2022  التاريخ :18/05/2022

Trademark No.:42775 العالمة التجارية رقم :  42775

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: Scorpion Company for the 
manufacture and trade of iron

كة سكوربيون لصناعة وتجارة الحديد بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin - ya`bad        0597501866 : ف - يعبد  جوال العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence:  
adv. eslam mohammad torkoman
Jenin - Haifa Street - Al Bareeq Building - 3rd 
Floor   

ي تركمان  عنوان التبليغ  :  المحامي : اسالم محمد صرب
يق - الطابق 3   جوال : 0597501866 ف - شارع حيفا - عمارة الرب  جن�ي

Goods/Services:
Belt stretchers of metal , barrels of metal, barbed wire 
barbed , bands of metal for tying –up purposes , angle 
irons brackets of metal , botal , bolts of metal , bolts , 
flat , bolts (door - ) of metal , boards of metal (building 
) , wire bindings of metal building , building materials 
of metal , building (framework of metal for , building 
boards of metal , brads , for building iron ores , building 
(fitting of metal for ) , building (reinforcing materials 
of metal for , panels of metal chains of , ceilings of 
metal , cast iron , unwrought or semi – wrought , casks

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طــة معدنيــة لغايــات  اســالك معدنيــة ، براميــل معدنيــة ، ا�ش
الربــط ، اســالك شــائكة ، مشــدات معدنيــة ، اربطــة معدنيــة 
،مســامري ملولبــة معدنيــة لالبــواب ، مســامري ملولبــة معدنيــة 
ة الــراس ،  ، دعامــات قوســية معدنيــة للبنــاء ،مســامري صغــري
ــاء معدنيــة  ــاء معدنيــة ، مــواد بن ــاكل بن ــاء معدنيــة ، هي الــواح بن
،لــوازم بنــاء معدنيــة ،مــواد تقويــة معدنيــة للبنــاء ، مشــابك 
معدنيــة للكبــالت والمواســري ، مســامري خابوريــة معدنيــة ،اســالك 
حديديــة ،مصنوعــات حــدادة ،مســامري ) خــردوات ) ، مــواد تســليح 
معدنيــة للبنــاء ، مســامري برشــام معدنيــة ، مــواد تســليح معدنيــة
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of metal , cables and pipes ( clips of metal for drain 
pipes of metal , doors of metal , door fittings , of metal 
, cotter pins of metal , chrome iron , chimneys of metal , 
metal framework of metal for building girders of metal 
, flashing of metal , for building , fittings of meta; for 
building , eye bolts , nails , laths of metal , iron strip , iron 
wire , iron (silicon ) , iron bands (strechers for ), tension 
links , grilles of metal reinforcing , pins (hardware ) , 
pilings of metal , panels of metal ( building ) , ores of 
metal , numberplates , of metal rings of metairivets of 
metalroofing of , reinforcing materials , of concrete , 
materials , of metal, for building , screws of metalsheets 
and plates of metalstrip (iron ) tacks (nails ) , tungsten 
iron silos of metal roofing of metal 

ــات  ــد زاوي ، دعام ــات ،حدي ــدة ،تعريش ــة حدي ط ــانة ،ا�ش للخرس
ات  ف قوســية معدنيــة معدنيــة للبنــاء ، الــواح بنــاء معدنيــة ، تجهــري
ــة ،  ــف معدني ــري تري ــة ، مواس ــواب معدني ــواب ،اب ــة للب معدني
ات معدنيــة لالبــواب ، ابــواب معدنية  ف مســامري ذات عــراوي ، تجهــري
ات  ف ، مواســري تريــف معدنيــة ، مســامري ذات عــراوي ، تجهــري
ــة ،  ــوارض معدني ــة ، ع ــباكة معدني ــب س ي ، قوال

ــا�ف ــة للمب معدني
ــادن  ــات مع ــامري ، خام ــة ،مس ــح معدني ــة ، صفائ ــبكات معدني ش
ــي  ــد كروم ي ، حدي

ــلكو�ف ــد س ــام ، حدي ــة لالرق ــات معدني ن لوح
ــات  ــة لغاي ــوط معدني ــد ، خي ــامري تنجي ــة ، مس ــع معدني ، صوام
ف ،  ــد التنجســ�ت ــة ، حدي ــة ، براغــي معدني ــط ،ســقاالت معدني الرب
ــة  ــد صــب غــري مشــغول او نصــف مشــغول ، اســقف معدني حدي
، حشــوات معدنيــة للبنــاء ، ســقاالت بنــاء معدنيــة ، مشــدات 
لالطــواف حديديــة ) حلقــات الشــد ) ، خامــات حديديــة ، اســالك 
حديديــة ،دعائــم معدنيــة ، حلقــات معدنيــة ، مــواد تســقيف 

ــة . ــح معدني ــواح وصفائ ــة ، ال ــي معدني ــة ،براغ معدني

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة scorpion بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :18/05/2022  التاريخ :18/05/2022

Trademark No.:42776 العالمة التجارية رقم :  42776

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Arab Taste Bakeries and Sweets 
Company 

ي  كة مخابز وحلويات المذاق العر�ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Kingdom of Saudi Arabia - Qassim - 
Buraydah - Al Hazm District 

العنوان :  المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة 
- حي الحزم  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الله رام ,الرف
ة 3800 ب ص  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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Goods/Services:
Coffee, tea, cocoa and artificial coffee; rice; tapioca and sago; 
flour and preparations made from cereals; bread, pastry 
and confectionery; ices; sugar, honey, treacle; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; 
ice 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة؛ االأرز؛ 
ــة  ات المصنوع ــتحرف ــق والمس ــاجو؛ الدقي ــوكا والس التابي
ــات  ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب ــوب؛ الخ ــن الحب م
االســود؛  والعســل  النحــل  عســل  الســكر؛  المثلجــة؛ 
الخــل  الخــردل؛  الملــح؛  ؛  ف الخبــري ومســحوق  ة  الخمــري

والصلصــات )التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج 

  

 

Date :18/05/2022  التاريخ :18/05/2022

Trademark No.:42777 العالمة التجارية رقم :  42777

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Arab Taste Bakeries and Sweets 
Company 

ي  كة مخابز وحلويات المذاق العر�ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Kingdom of Saudi Arabia - 
Qassim - Buraydah - Al Hazm District 

العنوان :  المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة - حي 
الحزم  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Services for providing food and drink, Cafes, Cafeterias, 
Canteens, Catering (food and drink), hotels, restaurants, 
restaurants (self-service), snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات،  ي ــي، الكافتري ــات، مقاه وب ــة والمرش ــري االطعم ــات توف خدم
ــام  ــد بالطع وي ف ــات)، الرت ــة )الكانتين ــة او المتنقل ــم المؤقت المطاع
الذاتيــة،  الخدمــة  مطاعــم  المطاعــم،  الفنــادق،  اب،  والــرش

مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 
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Date :18/05/2022  التاريخ :18/05/2022

Trademark No.:42778 العالمة التجارية رقم :  42778

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Arab Taste Bakeries and Sweets 
Company 

ي  كة مخابز وحلويات المذاق العر�ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Kingdom of Saudi Arabia - 
Qassim - Buraydah - Al Hazm District 

العنوان :  المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة - حي 
الحزم  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــوة االصطناعي ــكاكاو والقه ــاي وال ــوة والش القه
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاجو؛ الدقيــق والمســتحرف
ف والفطائــر والحلويــات؛ الحلويــات المثلجــة؛ الســكر؛ عســل  الخــرب
ــح؛  ؛ المل ف ــري ــحوق الخب ة ومس ــري ــود؛ الخم ــل االس ــل والعس النح

ــج  ــارات؛ الثل ــل)؛ البه ــات )التواب ــل والصلص ــردل؛ الخ الخ

ي بمعزل عن العالمة اطات خاصة:عدم الحماية عى العر�ب اشرت

  

 

Date :18/05/2022  التاريخ :18/05/2022

Trademark No.:42780 العالمة التجارية رقم :  42780
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Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Arab Taste Bakeries and Sweets 
Company 

ي  كة مخابز وحلويات المذاق العر�ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Kingdom of Saudi Arabia - 
Qassim - Buraydah - Al Hazm District 

العنوان :  المملكة العربية السعودية - القصيم - بريدة - حي 
الحزم  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Services for providing food and drink, Cafes, Cafeterias, 
Canteens, Catering (food and drink), hotels, restaurants, 
restaurants (self-service), snack-bars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات،  ي ــي، الكافتري ــات، مقاه وب ــة والمرش ــري االطعم ــات توف خدم
ــام  ــد بالطع وي ف ــات)، الرت ــة )الكانتين ــة او المتنقل ــم المؤقت المطاع
الذاتيــة،  الخدمــة  مطاعــم  المطاعــم،  الفنــادق،  اب،  والــرش

مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 

  

 

Date :22/05/2022  التاريخ :22/05/2022

Trademark No.:42782 العالمة التجارية رقم :  42782

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Al-Samreen Advanced General 
Services Company 

كة السمرين أدفانسد للخدمات العامة المساهمة  بإسم :  �ش
الخصوصية 

Applicant Address: Rammalah Silwad Silwad Mall 
Floor 1 

العنوان :  رام الله سلواد مول سلواد ط 1  

Applicant for Correspondence:  
Adv. Rami Bajjali 
Adv. Rami Bajjali Ramallah Malki Building Floor 4   
Jawal: 0598554485    

عنوان التبليغ  :  المحامي رامي بجاىلي 
 المحامي رامي بجاىلي  رام الله عمارة المالكي ط 4   جوال رقم : 

 0598554485

Goods/Services:
Arranging of crusies, Arranging of tours, Boat rental, 
Boat transport, Booking of seats for travel, Bus 
transport, car rental, car transport, coach (motor-) 
rental, Courier services (messages or merchandise), 
Cruises (Arranging of-), Delivery (Message-), Delivery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوارب،  ــري الق ــياحية، تاج ــالت الس ــم الرح ــالت، تنظي ــم الرح تنظي
النقــل  الســفرية،  المقاعــد  حجــز  القــوارب،  بواســطة  النقــل 
تاجــري  بالســيارات،  النقــل  الســيارات،  تاجــري  بالحافــالت، 
ــم  ــع)، تنظي ــائل او الضائ ــل الرس ــل )نق ــات النق ــالت، خدم الحاف
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of goods, Delivery of goods by mail order, Escorting 
of travellers, Ferry-boat transport, Franking of 
mail, Freight brokeage (Forwarding (Am.)), Freight 
forwarding, Freight (shipping of goods), Freighting, 
Information (Transportation-), Marine Transport, 
Message delivery, Newspaper delivery, Packaging of 
goods, Parcel delivery, Passenger transport, Pleasure 
boat transport, Railway transport, Removal services, 
Rental of wheelchairs, Reservation (transport-), 
Reservation (Travel-), River transport, Sightseeing 
(tourism), Storage (Physical-) of electronically-
stored data or documents, Streetcar transport, Taxi 
transport, Tours (Arranging of-) Traffic information, 
Tram transport, Transport, Transport of travellers, 
Transport reservation, Transportation information, 
Transportation logistic, Travel reservation, Travellers 
(Escorting of-), Travellers (Transport of-), Vehicle rental. 

ــع  ــع، تســليم البضائ الرحــالت، تســليم الرســائل، تســليم البضائ
بواســطة  النقــل  المســافرين،  حراســة  يــدي،  الرب بالطلــب 
ــع  ــحن، دف ي الش

ــمرة �ف ــة، الس يدي ــواد الرب ــم الم ــارات، خت العب
ي مينــاء الوصــول، الشــحن بالســفن، عقــود النقــل 

اجــرة الشــحن �ف
ــائل،  ــليم الرس ــري، تس ــل البخ ــل، النق ــات النق ــري، معلوم البح
نقــل  الطــرود،  تســليم  الســلع،  تغليــف  الصحــف،  تســليم 
ــة،  ــكك الحديدي ــل بالس ه، النق ف ــرف ــب الت ــل بمراك ــافرين، النق المس
خدمــات االنتقــال، تاجــري كــراسي المقعديــن، الحجــز للنقــل، 
الحجــز للســفر، النقــل النهــري، ارتيــاد االماكــن )الســياحية)، 
ام،  ــرت ــل بال ــا، نق وني ــة الكرت ــات المخزن ــق او المعلوم ــظ الوثائ حف
النقــل بســيارات االجــرة، تنظيــم الرحــالت، توفــري معلومــات عــن 
ــز  ــافرين، الحج ــل المس ــل، نق ام، النق ــرت ــل بال ــة المرور،النق حرك
للســفر،  الحجــز  النقــل  لوجســتيات  النقــل،  للنقل،معلومــات 

مرافقــة المســافرين، نقــل المســافرين، تاجــري المركبــات. 

  

 

Date :22/05/2022  التاريخ :22/05/2022

Trademark No.:42783 العالمة التجارية رقم :  42783

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Fourth Milling Company  كة المطاحن الرابعة بإسم :  �ش

Applicant Address: Saudi Arabia - Dammam - PO 
Box 006847 - Postal Code 1 

يدي 1   العنوان :  السعودية - الدمام - ص.ب 006847 - الرمز الرب

Applicant for Correspondence:  
Hadeel ali khair alden barham 
Nablus - Faisal Street - Barham Building - 1st floor    

عنوان التبليغ  :  هديل عىي خري الدين برهم 
 نابلس - شارع فيصل - عمارة برهم- ط1 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل
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Date :22/05/2022  التاريخ :22/05/2022

Trademark No.:42784 العالمة التجارية رقم :  42784

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: MR. Bilal Mohammad AL Hamwi  بإسم :  السيد بالل محمد الحموي

Applicant Address: Building No 5668, Al Hai 
Alshamali, 40th Street, Madamet Al Sham, Reef 
Damascus, Syria 

 ، ف ، شارع االربع�ي العنوان :  عقار رقم 5668، الحي الشماىلي
معضمية الشام، ريف دمشق، سوريا  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Beer (without alcohol); mineral waters; aerated waters; 
non-alcoholic beverages; fruit juices; fruit syrups; 
concentrated syrups dilute with water; preparations for 
making beverages, powder for making beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الغازيــة،  الميــاه  المعدنيــة؛  الميــاه  كحــول)،  )بــدون  ة  البــري
الفواكــه؛  اب  الفواكــه؛ �ش وبــات غــري الكحوليــة، عصــري  المرش
ات لعمــل  ي تخفــف بالمــاء؛ مســتحرف

ابــات المركــزة والــىت الرش
وبــات.  المرش لعمــل  بــودرة  وبــات؛  المرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة Juice بمعزل عن العالمة اشرت

  

 

Date :22/05/2022  التاريخ :22/05/2022

Trademark No.:42786 العالمة التجارية رقم :  42786

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name:  Lamico for General Trading 
Company 

كة الميكو للتجارة العامة بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah- Beitunia Tabark 
bld. Jawwal 0597959599    

العنوان :  رام الله  بيتونيا عمارة تبارك جوال 0597959599    
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Applicant for Correspondence:  
 Lamico for General Trading Company 
 Ramallah- Beitunia Tabark bld. Jawwal 
0597959599    

كة الميكو للتجارة العامة عنوان التبليغ  :  �ش
 رام الله  بيتونيا عمارة تبارك جوال 0597959599

Goods/Services:
 Wheat 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القمح

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسوم ذات  اشرت
االستخدام العام

  

 

Date :22/05/2022  التاريخ :22/05/2022

Trademark No.:42787 العالمة التجارية رقم :  42787

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name:  Lamico for General Trading 
Company 

كة الميكو للتجارة العامة بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah- Beitunia Tabark 
bld. Jawwal 0597959599    

العنوان :  رام الله  بيتونيا عمارة تبارك جوال 0597959599    

Applicant for Correspondence:  
 Lamico for General Trading Company 
 Ramallah- Beitunia Tabark bld. Jawwal 
0597959599    

كة الميكو للتجارة العامة عنوان التبليغ  :  �ش
 رام الله  بيتونيا عمارة تبارك جوال 0597959599

Goods/Services:
 Coffee 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قهوة

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والرسوم ذات  اشرت
االستخدام العام

  

 

Date :23/05/2022  التاريخ :23/05/2022

Trademark No.:42791 العالمة التجارية رقم :  42791

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف
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Applicant Name: Abdel Fattah Ezzat Abdel Halim 
Yassin

ف  بإسم :  عبد الفتاح عزات عبد الحليم ياس�ي

Applicant Address: Ramallah, Downtown, 
Clock Roundabout, Al Rayyan Building, Mobile 
0599836092   

العنوان :  رام الله وسط البلد دوار الساعة عمارة الريان جوال 
    0599836092

Applicant for Correspondence:  
Abdel Fattah Ezzat Abdel Halim Yassin
Ramallah, Downtown, Clock Roundabout, Al 
Rayyan Building, Mobile 0599836092   

ف  عنوان التبليغ  :  عبد الفتاح عزات عبد الحليم ياس�ي
 رام الله وسط البلد دوار الساعة عمارة الريان جوال 0599836092

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ــد بالطعــام والــرش وي ف ــات ، الرت ي الكافتري

الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة 
  

 

Date :24/05/2022  التاريخ :24/05/2022

Trademark No.:42794 العالمة التجارية رقم :  42794

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: Jassar Jad Butros Jaser      �بإسم :  جسار جاد بطرس جا

Applicant Address: Ramallah, Birzeit, Khirbet 
Street, Abu Jassar Building, Mobile 0599213022   

زيت شارع الخربة عمارة أبو جسار جوال  العنوان :  رام اله بري
    0599213022

Applicant for Correspondence:  
Jassar Jad Butros Jaser     
Ramallah, Birzeit, Khirbet Street, Abu Jassar 
Building, Mobile 0599213022   

عنوان التبليغ  :  جسار جاد بطرس جا� 
زيت شارع الخربة عمارة أبو جسار جوال 0599213022  رام اله بري

Goods/Services:
Partitions of metal , Posts of metal

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قواطع معدنية ، أعمدة معدنية 

  

 

Date :25/05/2022  التاريخ :25/05/2022

Trademark No.:42800 العالمة التجارية رقم :  42800
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Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: CONSERVE ITALIA Soc. Coop. 
Agricola 

ف إيطاليا التعاونية الزراعية  كة كونسري بإسم :  �ش

Applicant Address: Via Paolo Poggi 11 40068 SAN 
LAZZARO DI SAVENA, BO, Italy 

العنوان :  فيا باولو بوجي 11 40068 سان الزارو دي سافينا، 
بولونيا، إيطاليا  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Gravies, sauces, condiments, in particular based on 
tomatoes; vinegar 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرق  ــات م ــد صلص ــل، وبالتحدي ــات، تواب ــرق، صلص ــات الم صلص
ــها  ــل أساس ــدورة؛ تواب ــها البن ــات أساس ــدورة؛ صلص ــها البن أساس

ــدورة؛ خــل  البن
  

 

Date :25/05/2022  التاريخ :25/05/2022

Trademark No.:42801 العالمة التجارية رقم :  42801

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: CONSERVE ITALIA Soc. Coop. 
Agricola 

ف إيطاليا التعاونية الزراعية  كة كونسري بإسم :  �ش

Applicant Address: Via Paolo Poggi 11 40068 SAN 
LAZZARO DI SAVENA, BO, Italy 

العنوان :  فيا باولو بوجي 11 40068 سان الزارو دي سافينا، 
بولونيا، إيطاليا  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Preserves, dried and cooked fruits and vegetables; 
tomato puree, tomato juice; conserves; preserved and 
peeled tomatoes, tomato pulp; olive oil 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة؛ معجــون بندورة،  فواكــه وخــرف
ة ومحفوظــة، لــب  عصــري بنــدورة؛ مــواد محفوظــة؛ بنــدورة مقــرش

البنــدورة؛ زيــت الزيتــون 
  

 

Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42802 العالمة التجارية رقم :  42802
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Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name:  Super Extra Company, the new 
face of consumer goods

ا الوجه الجديد للمواد االستهالكية  كة سوبر اكسرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Surda Taj Mall 
Building   

العنوان :  رام الله �دا عمارة  تاج مول     

Applicant for Correspondence:  
Adv Fatima Swiki 
Adv  Fatima Swiki Ramallah Al-Balou’ Building, Al-
Amal Tower, 5th floor, Mobile 0562600552   

عنوان التبليغ  :  المحامية فاطمة سويكي 
 المحامية فاطمة سويكي رام الله البالوع عمارة برج االأمل ط 5 جوال 

0562600552

Goods/Services:
  Cafes , Cafeterias , Catering (Food and drink) , Restaurants

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعم  ويد بالطعام والرش ف يات ، الرت المقاهي ، الكافتري

  

 

Date :25/05/2022  التاريخ :25/05/2022

Trademark No.:42803 العالمة التجارية رقم :  42803

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

Applicant Address1601:  Willow Road, Menlo 
Park, California  94025, United States of America 

العنوان :  1601 شارع ويلو، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، 
الواليات المتحدة االأمريكية.  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Financial services, namely, investment services, money 
lending, administration of transactions, trading 
of financial instruments and digital currency, and 
investment fund transfer and transaction services; 
financial services, namely, providing a virtual 
currency for use by users of an online community via 
a global computer network; financial services, namely, 
providing electronic transfer of virtual currency for 
use by users of an online community via a global 
computer network; financial services, namely, financial 
transactions services; provision of financial services 
by means of a global computer network; financial 
services, namely, virtual currency transfer services, 
cryptocurrency trading services, cryptocurrency

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وإقــراض  االســتثمار،  خدمــات  وباالأخــص  الماليــة،  الخدمــات 
االأمــوال، وإدارة المعامــالت، وتــداول االأدوات الماليــة والعمــالت 
المعامــالت؛  وخدمــات  االســتثمار  أمــوال  وتحويــل  الرقميــة، 
ي يســتخدمها 

اضيــة الــىت الخدمــات الماليــة، وباالأخــص العملــة االفرت
نــت مــن خــالل شــبكة حاســوب عالميــة؛  مســتخدمون مجتمــع االنرت
ــة  ي للعمل

و�ف ــرت ــل الك ــري تحوي ــص توف ــة، وباالأخ ــات المالي الخدم
ــن  ــت م ن ــع االنرت ــتخدمون مجتم ــتخدمها مس ي يس

ــىت ــة ل اضي االفرت
خــالل شــبكة حاســوب عالميــة؛ الخدمــات الماليــة، وباالأخــص 
عــن  الماليــة  الخدمــات  توفــري  الماليــة؛  المعامــالت  خدمــات 
ــص  ــة، وباالأخ ــات المالي ــة؛ الخدم ــوب عالمي ــبكة حاس ــق ش طري
اضيــة، وخدمــات تــداول العمــالت  خدمــات تحويــل العمــالت االفرت
المشــفرة، وخدمــات رصف العمــالت المشــفرة، وخدمــات معالجــة 
وباالأخــص الماليــة،  الخدمــات  المشــفرة؛  العملــة  مدفوعــات 
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exchange services and cryptocurrency payment 
processing services; financial services, namely, financial 
exchange of virtual currencies; financial services, 
namely payment transaction processing services; 
financial transaction processing services, namely, 
providing secure commercial transactions and payment 
options; financial services, namely, financing services; 
financial exchange; financial affairs, namely, financial 
management, financial planning, financial forecasting, 
financial portfolio management and financial analysis 
and consultation; financial information provided 
by electronic means; business brokerage services; 
investment brokerage services; mortgage brokerage 
services; securities brokerage services; futures 
brokerage services; financial brokerage services for 
financial instruments, cryptocurrency and digital 
currency trading; currency dealing services; digital 
currency services; cryptocurrency services; virtual 
currency services; digital currency wallet and storage 
services; electronic banking services via a global 
computer network; currency trading; payment 
processing services; digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized 
asset, digital token, crypto token and utility token 
trading services; digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized 
asset, digital token, crypto token and utility token 
processing services for others; facilitating transfers 
of electronic cash equivalents; providing financial 
information in the nature of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token ratings; providing financial information 
in the fields of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized 
asset, digital token, crypto token and utility token 
markets; news reporting services in the field of financial 
news; financial services, namely, providing virtual 
currency services for use by members of an online 
community via a global computer network; issuance 
of tokens of value; management of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; financial services, namely, providing 
a financial exchange for the trading of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; cryptocurrency trading services; 
cryptocurrency exchange services; cryptocurrency 
payment processing; electronic payment services; 
electronic wallet services; processing electronic 
payments through electronic wallet services; currency 
management services; currency transfer services;

الماليــة،  الخدمــات  اضيــة؛  االفرت للعمــالت  المــاىلي  الــرف 
وباالأخــص خدمــات معالجــة معامــالت الدفــع؛ خدمــات معالجــة 
التجاريــة  المعامــالت  توفــري  وباالأخــص  الماليــة،  المعامــالت 
ــة، وباالأخــص خدمــات  ــة؛ الخدمــات المالي ــارات الدفــع االآمن وخي
دارة  ؛ الشــؤون الماليــة، وباالأخــص االإ التمويــل؛ التبــادل المــاىلي
، وإدارة المحافــظ  ، والتنبــؤ المــاىلي الماليــة، والتخطيــط المــاىلي
ــة  ــة؛ المعلومــات التمويلي ــة، والتحليــل واالستشــارات المالي المالي
ونيــة؛ خدمــات الوســاطة التجاريــة؛  لكرت المقدمــة بالوســائل االإ
خدمــات الوســاطة االســتثمارية؛ خدمــات الســمرة العقاريــة؛ 
ي 

�ف الوســاطة  خدمــات  الماليــة؛  االأوراق  ي 
�ف الوســاطة  خدمــات 

العقــود المســتقبلية؛ خدمــات الوســاطة الماليــة لــالأدوات الماليــة، 
وتــداول العمــالت المشــفرة والعمــالت الرقميــة؛ خدمــات العمالت 
العمــالت  خدمــات  المشــفرة؛  العمــالت  خدمــات  الرقميــة؛ 
التخزيــن؛  الرقميــة وخدمــات  العمــالت  اضيــة؛ محفظــة  االفرت
ونيــة عــرب شــبكة الحاســوب العالميــة؛  لكرت الخدمــات المرفيــة االإ
ــة،  ــالت الرقمي ــع؛ العم ــة الدف ــات معالج ــالت؛ خدم ــداول العم ت
الرقميــة  االأصــول  المشــفرة،  العمــالت  اضيــة،  العمــالت االفرت
ــة، الرمــوز  ــات المتسلســلة، االأصــول الرقمي وأصــول قواعــد البيان
الرقمــي، الرمــوز المشــفر ورمــوز الخدمــة؛ خدمــات معالجــة 
ــة، العمــالت المشــفرة،  اضي ــة، العمــالت االفرت العمــالت الرقمي
االأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، االأصــول 
؛  الرقميــة، الرمــوز الرقمــي، الرمــوز المشــفر ورمــوز الخدمــة للغــري
ــم  ــة؛ تقدي ــات النقدي ــل المعاِدالت/المكافئ ــات تحوي تســهيل عملي
المعلومــات الماليــة عــن طبيعــة العمــالت الرقميــة، العمــالت 
اضيــة، العمــالت المشــفرة، االأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد  االفرت
البيانــات المتسلســلة، االأصــول الرقميــة، الرمــوز الرقمــي، الرمــوز 
ــة  ــم المعلومــات المالي المشــفر و تقييمــات رمــوز الخدمــة؛ تقدي
ــالت  ــة، العم اضي ــالت االفرت ــة، العم ــالت الرقمي ــاالت العم ي مج

�ف
المشــفرة، االأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، 
االأصــول الرقميــة، الرمــوز الرقمــي، الرمــوز المشــفر واســواق 
ي مجــال 

خباريــة �ف رمــوز الخدمــة؛ خدمــات تقديــم التقاريــر االإ
أخبــار التمويــل؛ الخدمــات التمويليــة، وباالأخــص تقديــم خدمــات 
اضيــة الســتخدامها مــن قبــل أعضــاء مجتمــع عــى  العمــالت االفرت
ــوز ذات  ــدار رم ــة؛ إص ــر عالمي ــبكة كمبيوت ــرب ش ــت ع ن نرت ــبكة االإ ش
اضيــة، والعمــالت  قيمــة؛ إدارة العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانات المتسلســلة، 
ــة، والرمــوز المشــفرة ورمــوز  ــة، والرمــوز الرقمي واالأصــول الرقمي
ــاىلي  ــادل الم ــري التب ــص توف ــة، وباالأخ ــات التمويلي ــة؛ الخدم الخدم
اضيــة، والعمــالت  لتــداول العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانات المتسلســلة، 
واالأصــول الرقميــة، والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، ورمــوز 
الخدمــة؛ خدمــات تــداول العمــالت المشــفرة؛ خدمــات رصف 
العمــالت المشــفرة؛ معالجــة الدفــع بالعمــالت المشــفرة؛ خدمــات 
ــالل  ــن خ ــة م وني لكرت ــات االإ ــة المدفوع ؛ معالج ي

و�ف ــرت لك ــع االإ الدف
ونيــة؛ خدمــات إدارة العمــالت؛ خدمــات  لكرت خدمــات المحافــظ االإ
توفــري  وباالأخــص  التمويليــة،  الخدمــات  العمــالت؛  تحويــل 
ــة،  اضي ــالت االفرت ــة، والعم ــالت الرقمي ي للعم

و�ف ــرت لك ــل االإ التحوي
والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات
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financial services, namely, providing electronic transfer 
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; financial 
consultation in the field of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; providing electronic processing and tracking of 
electronic funds transfers; currency exchange services; 
investment management services; money exchange 
services; management of digital asset investment 
portfolios; custodial services for financial institutions 
and funds; listing and trading of swaps and derivatives 
on digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; monetary 
exchange; exchanging money; clearing and reconciling 
financial transactions; electronic funds transfer; 
financial information services; electronic financial 
trading services; electronic financial trading, namely, 
trading of the field of digitized assets; providing on-
demand and real-time financial information about 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
a website featuring financial information regarding 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token payments; 
providing information in the fields of investment 
and finance over computer networks and global 
communication network; electronic trading of financial 
instruments; electronic commerce payment services; 
Processing of credit card payments; Processing of debit 
card payments; Electronic credit card, debit card, and 
gift card transaction processing services; Insurance 
consultancy; Insurance information; Insurance services, 
namely underwriting in the field of financial services; 
Insurance claims processing. 

والرمــوز  الرقميــة،  والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة، 
مجــال  ي 

�ف التمويــل  استشــارات  الخدمــة؛  ورمــوز  المشــفرة، 
اضيــة، والعمــالت المشــفرة،  العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
المتسلســلة،  البيانــات  قواعــد  وأصــول  الرقميــة  واالأصــول 
واالأصــول الرقميــة، والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، ورمــوز 
ونيــة ومتابعــة التحويــالت المالية  لكرت الخدمــة؛ توفــري المعالجــة االإ
ونيــة؛ خدمــات رصف العمــالت؛ خدمات إدارة االســتثمارات؛  لكرت االإ
ــة؛  خدمــات الرافــة إدارة المحافــظ االســتثمارية لالأصــول الرقمي
ــداول  ــة؛ ادراة وت ــق المالي ــات والصنادي ــة للمؤسس ــة الحراس خدم
والعمــالت  الرقميــة،  العمــالت  ي 

�ف والمشــتقات  المقايضــات 
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وأصــول  االفرت
والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة،  البيانــات  قواعــد 
ــدي؛  ــرف النق ــة؛ ال ــوز الخدم ــفرة ورم ــوز المش ــة، والرم الرقمي
رصف النقــود؛ عمــل مقاصــة وتســوية المعامــالت الماليــة؛ تحويــل 
؛ خدمــات المعلومــات التمويليــة؛ خدمــات  ي

و�ف االأمــوال االلكــرت
ــة،  وني لكرت ــة االإ ــرة التمويلي ؛ المتاج ي

و�ف ــرت لك ــىي االإ ــداول التموي الت
ــات  ــري معلوم ــة؛ توف ــول الرقمي ــال االأص ي مج

ــداول �ف ــص الت باالأخ
ي الوقــت الفعــىي حــول العمــالت الرقميــة، 

تمويليــة عنــد الطلــب و�ف
ــة  ــول الرقمي ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي ــالت االفرت والعم
وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة، والرمــوز 
ــة، والرمــوز المشــفرة ورمــوز الخدمــة؛ توفــري موقــع عــى  الرقمي
نــت يضــم معلومــات ماليــة بخصــوص العمــالت  شــبكة االنرت
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول  الرقميــة، والعمــالت االفرت
الرقميــة وأصــول قواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة، 
والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة ومدفوعــات ورمــوز الخدمــة؛ 
ــبكات  ــرب ش ــل ع ــتثمار والتموي ــاالت االس ي مج

ــات �ف ــري المعلوم توف
ي 

و�ف لكــرت االإ التــداول  العالميــة،  االتصــاالت  الحاســوب وشــبكة 
ــة؛ معالجــة  وني لكرت ــة؛ خدمــات الدفــع للتجــارة االإ ــالأدوات المالي ل
بطاقــات  مدفوعــات  معالجــة  االئتمــان؛  بطاقــات  مدفوعــات 
الخصــم؛ خدمــات معالجــة معامــالت بطاقــات االئتمــان بطاقــات 
؛  ف التأمــ�ي استشــارات  ونيــاً؛  الكرت الهدايــا  وبطاقــات  الخصــم 
ي مجــال 

؛ وتحديــدا االكتتــاب �ف ف ؛ خدمــات التأمــ�ي ف معلومــات التأمــ�ي
 . ف ــ�ي ــات التأم ــة مطالب ــة؛ معالج ــات المالي الخدم
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Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42804 العالمة التجارية رقم :  42804

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: concord engineering elevators 
and electromechanical 

وميكانيك  كة التوافق الهندسية للمصاعد و االلكرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Nazlat Issa -Tulkarem   العنوان :  نزلة عيس-طولكرم

Applicant for Correspondence:  
concord engineering elevators and 
electromechanical 
Nazlat Issa -Tulkarem    

وميكانيك  كة التوافق الهندسية للمصاعد و االلكرت عنوان التبليغ  :  �ش
 نزلة عيس-طولكرم 

Goods/Services:
Machines and machine tools  motors and engines    
except for land vehicles machine coupling and 
transmission components except for land vehicles 
agricultural implements other than hand  operated  
incubators for eggs  Automatic vending machines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــا للمركب ــا كان منه ــدا م ــن ع ــركات ومكائ ــة، مح ــدد آلي آالت وع
ــا  ــا كان منه ــدا م ــة ع ــل الحرك ــارص نق ــة وعن ــات آلي ــة ، قارن ي الرب
ــد ، أجهــزة  ــدار بالي ــا ي ــة عــدا م ــة ، معــدات زراعي ي ــات الرب للمركب

ــة.  ــع أوتوماتي ــض آالت بي ــس البي تفقي

ي ذات 
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والمعا�ف اشرت

االستخدام العام

  

 

Date :25/05/2022  التاريخ :25/05/2022

Trademark No.:42805 العالمة التجارية رقم :  42805

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

Applicant Address1601:  Willow Road, Menlo 
Park, California  94025, United States of America 

العنوان :  1601 شارع ويلو، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، 
الواليات المتحدة االأمريكية.  

291  
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Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Design and development of computer hardware and 
software; computer services; application service 
provider (ASP) services; software as a service (SaaS) 
services; platform as a service (PaaS) services; providing 
cloud computing software; providing software enabling 
users to invest in digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
providing distributed ledger technology; providing 
software for use in managing portfolios of digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token assets; providing software which 
facilitates the ability of users to view, analyze, record, 
store, monitor, manage, trade and exchange digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; providing software for 
sending, receiving, accepting, buying, selling, storing, 
transmitting, trading and exchanging digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; providing software for implementing and 
recording financial transactions, for creating accounts 
and maintaining and managing information about 
financial transactions on distributed public ledgers and 
peer to peer payment networks; providing software for 
processing electronic payments and for transferring 
funds to and from others; providing electronic financial 
platform software; providing software for use as 
an application programming interface (API) for the 
development, testing, and integration of blockchain 
software applications; providing software for transfers 
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens between 
parties; providing software for use in financial 
trading; providing software for use in financial 
exchange; providing software for use in accessing 
financial information and market data and trends; 
providing software for settling financial transactions, 
for providing authentication of parties to a financial 
transaction, for maintaining ledgers for financial 
transactions; providing software for the management 
of cryptographic security of electronic transmissions 
across computer networks; providing software for use 
with digital currency; providing software for use with

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تصميــم وتطويــر أجهــزة وبرامــج الكمبيوتــر؛ خدمــات الحاســوب؛ 
مــزود خدمــة التطبيقــات )ASP)؛ خدمــات المنصــات كخدمــة 
الحوســبة  برامــج  توفــري  )PaaS)؛  كخدمــة  المنصــات  ))SaaS؛ 
ف مــن االســتثمار  الســحابية؛ توفــري برامــج تمكــن المســتخدم�ي
المشــفرة  والعمــالت  اضيــة  االفرت والعملــة  الرقميــة  بالعملــة 
واالأصــول الرقميــة وقواعــد البيانــات المتسلســلة واالأصــول الرقمية 
توفــري  الخدمــة؛  المشــفرة ورمــوز  الرقميــة والرمــوز  والرمــوز 
تكنولوجيــا دفــرت الحســابات المــوزع؛ توفــري برمجيــات الســتخدامها 
اضيــة والعمــالت  ي إدارة محافــظ العمــالت الرقميــة، العملــة االفرت

�ف
المتسلســلة  البيانــات  وقواعــد  الرقميــة  واالأصــول  المشــفرة 
ــظ  ــفرة ومحاف ــوز المش ــي والرم ــز الرقم ــة والرم ــول الرقمي واالأص
ف  ــتخدم�ي ــدرة المس ــهل ق ي تس

ــىت ــج ال ام ــري الرب ــة؛ توف ــوز الخدم رم
ــداول  ــة وإدارة وت ــن ومتابع ــجيل وتخزي ــل وتس ــرض وتحلي ــى ع ع
اضيــة واالأصــول الرقميــة  وتبــادل العمــالت الرقميــة والعملــة االفرت
وقواعــد البيانــات المتسلســلة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة 
رســال  مجيــات الإ الرب المرافــق؛ توفــري  التشــفري ورمــوز  ورمــوز 
اء وبيــع وتخزيــن ونقــل وتــداول وتبــادل  واســتالم وقبــول و�ش
اضيــة واالأصــول الرقميــة و  العمــالت الرقميــة والعمــالت االفرت
قواعــد البيانــات المتسلســلة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة 
لتنفيــذ  برمجيــات  توفــري  المرافــق؛  المشــفرة ورمــوز  والرمــوز 
نشــاء الحســابات والحفــاظ عــى  وتســجيل المعامــالت الماليــة ، الإ
المعلومــات وإدارتهــا حــول المعامــالت الماليــة عــى الدفاتــر 
؛  الحســابية العامــة الموزعــة وشــبكات الدفــع مــن نظــري إىل نظــري
ونيــة وتحويــل االأمــوال  لكرت توفــري برامــج لمعالجــة المدفوعــات االإ
ــة؛  وني ــة إلكرت ــة مالي ــات منص مجي ــري الرب ــن ؛ توف ــن وإىل االآخري م
 (API( توفــري برمجيــات الســتخدامه كواجهــة برمجــة تطبيقــات
لتطويــر واختبــار ودمــج تطبيقــات برمجيــات قواعــد البيانــات 
ــة  ــة ، والعمل ــل العمــالت الرقمي المتسلســلة؛ توفــري برامــج لتحوي
ــد  ــة و قواع ــول الرقمي ــفرة ، واالأص ــالت المش ــة ، والعم اضي االفرت
البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة ، والرمــوز الرقميــة ، 
ــج  ــري برام ــراف؛ توف ف االأط ــ�ي ــق ب ــوز المراف ــفرة ورم ــوز المش والرم
ي 

؛ توفــري برامــج الســتخدامها �ف ي التــداول المــاىلي
الســتخدامها �ف

ي الوصــول إىل 
التبــادل المــاىلي ؛ توفــري برمجيــات الســتخدامها �ف

المعلومــات الماليــة وبيانــات الســوق واتجاهاتــه ؛ توفــري برمجيــات 
ــراف  ــى أط ــة ع ــري المصادق ــة ، ولتوف ــالت المالي ــوية المعام لتس
ــة  ــابية العام ــر الحس ــى الدفات ــاظ ع ــة ، وللحف ــالت المالي المعام
رســال  دارة أمــن التشــفري لعمليــات االإ مجيــات الإ الموزعــة؛ توفــري الرب
ــتخدامها  ــج الس ــري برام ــر؛ توف ــبكات الكمبيوت ــرب ش ــة ع وني لكرت االإ
بالعملــة الرقميــة ؛ توفــري برامــج الســتخدامها مــع العمــالت 
ــة؛  اضي ــة االفرت ــع العمل ــتخدامها م ــج الس ــري برام ــفرة؛ توف المش
ونيــة  لكرت رســال االإ دارة أمــن التشــفري لعمليــات االإ توفــري برمجيــات الإ
بالعملــة  برامــج الســتخدامها  توفــري  الكمبيوتــر؛  شــبكات  عــرب 
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cryptocurrency; providing software for use with 
virtual currency; providing software for use with 
digital currency wallet and storage services; providing 
software for digital currency payment and exchange 
transactions; providing distributed ledger software 
for use in processing financial transactions; providing 
software for electronic funds transfer; providing 
software for currency conversion; providing software 
for the collection and distribution of data; providing 
software for payment transactions; providing software 
for connecting computers to local databases and 
global computer networks; providing software for 
creating searchable databases of information and 
data; providing software for managing and validating 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital asset, blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token transactions; 
providing software for creating and managing smart 
contracts; providing software for managing payment 
and exchange transactions; providing software 
for electronically exchanging currency for digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; providing software 
for use in enabling the electronic transfer of funds to 
and from others; providing software for creating a 
decentralized and open source digital currency for use 
in blockchain-based transactions; providing software 
for creating a decentralized and open source virtual 
currency for use in blockchain-based transactions; 
providing software for creating a decentralized and 
open source cryptocurrency for use in blockchain-
based transactions; providing software for creating 
a decentralized and open source digitized asset for 
use in blockchain-based transactions; providing 
software for creating a decentralized and open source 
digital token for use in blockchain-based transactions; 
providing software for encrypting and enabling secure 
transmission of digital information over the Internet, as 
well as over other modes of communication between 
computing devices; providing software for allowing 
users to calculate parameters related to financial 
transactions; distributed ledger platform software 
for use in processing financial transactions; providing 
software for electronic funds transfer and currency 
conversion; providing software for use in securely 
managing the conversion of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens into hard currency; providing a web portal 
featuring blogs and non- downloadable publications 
in the nature of articles, columns, and informational 
guides in the fields of virtual currencies, digital and

الرقميــة ؛ توفــري برامــج الســتخدامها مــع العمــالت المشــفرة 
اضيــة؛ توفــري  ؛ توفــري برامــج الســتخدامها مــع العملــة االفرت
ــة وخدمــات  ــات لالســتخدام مــع محفظــة العمــالت الرقمي برمجي
ــالت  ــة ومعام ــالت الرقمي ــع العم ــات لدف ــري برمجي ــن ؛ توف التخزي
الــرف ؛ توفــري برمجيــات عــى الدفاتــر الحســابية العامــة الموزعــة 
ي معالجــة المعامــالت الماليــة؛ توفــري برمجيــات 

الســتخدامه �ف
ــالت؛  ــل العم ــات لتحوي ــري برمجي ــا؛ توف ونًي ــوال إلكرت ــل االأم لتحوي
ــات  مجي ــري الرب ــا ؛ توف ــات وتوزيعه ــع البيان ــات لجم ــري برمجي توف
لمعامــالت الدفــع ؛ توفــري برامــج لتوصيــل أجهــزة الكمبيوتــر 
ــري  ــة ؛ توف ــر العالمي ــبكات الكمبيوت ــة وش ــات المحلي ــد البيان بقواع
نشــاء قواعــد بيانــات للمعلومــات والبيانــات قابلــة للبحــث  برامــج الإ
ــة،  ــة الرقمي ــة العمل ــن صح ــق م دارة والتحق ــات الإ ــري برمجي ؛ توف
ــة،  ــول الرقمي ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي ــة االفرت والعمل
ــة، والرمــز  ــات المسلســلة، واالأصــول الرقمي وأصــول قواعــد البيان
الرقمــي، والرمــز المشــفر، ومعامــالت رمــوز المرافــق؛ توفــري 
دارة  نشــاء وإدارة العقــود الذكيــة ؛ توفــري برامــج الإ برمجيــات الإ
ــالت  ــادل العم ــات لتب ــري برمجي ــادل ؛ توف ــع والتب ــالت الدف معام
اضيــة ، والعمــالت  ونًيــا للعملــة الرقميــة ، والعملــة االفرت إلكرت
المشــفرة ، واالأصــول الرقميــة و قواعــد البيانــات المتسلســلة، 
واالأصــول الرقميــة، والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، ورمــوز 
التحويــل  ف  تمكــ�ي ي 

�ف الســتخدامها  مجيــات  الرب توفــري  المرافــق؛ 
نشــاء عملــة  ؛ توفــري برمجيــات الإ ي لالأمــوال مــن وإىل الغــري

و�ف لكــرت االإ
ــالت  ي المعام

ــتخدامها �ف ــدر الس ــة المص ــة ومفتوح ــة المركزي رقمي
برمجيــات  توفــري  المتسلســلة؛  البيانــات  قواعــد  عــى  القائمــة 
اضيــة المركزيــة ومفتوحــة المصــدر الســتخدامها  نشــاء عملــة افرت الإ
ــري  ــلة؛ توف ــات المتسلس ــد البيان ــى قواع ــة ع ــالت القائم ي المعام

�ف
نشــاء عملــة مشــفرة المركزيــة ومفتوحــة المصــدر  برمجيــات الإ
البيانــات  قواعــد  عــى  القائمــة  المعامــالت  ي 

�ف الســتخدامها 
المركــزي  رقمــي  أصــل  نشــاء  الإ برمجيــات  توفــري  المتسلســلة؛ 
ي المعامــالت القائمــة عــى قواعــد 

ومفتــوح المصــدر الســتخدامه �ف
نشــاء رمــز رقمــي المركــزي  البيانــات المتسلســلة؛ توفــري برمجيــات الإ
ي المعامــالت القائمــة عــى قواعــد 

ومفتــوح المصــدر الســتخدامه �ف
ــل  ف النق ــ�ي ــفري وتمك ــات للتش ــري برمجي ــلة؛ توف ــات المتسلس البيان
ــرب  ــك ع ــت، وكذل ن نرت ــبكة االإ ــرب ش ــة ع ــات الرقمي ــن للمعلوم االآم
ــات  ــري برمجي ــبة؛ توف ــزة الحوس ف أجه ــ�ي ــرى ب ــال االأخ ــرق االتص ط
ف حســاب المعلمــات المتعلقــة بالمعامــالت  يتيــح للمســتخدم�ي
مجيــات منصــة دفــرت الحســابات المــوزع لالســتخدام  الماليــة؛ الرب
ــوال  ــل االأم ــج لتحوي ــري برام ــة؛ توف ــالت المالي ــة المعام ي معالج

�ف
ي 

ونًيــا وتحويــل العمــالت ؛ توفــري برمجيــات لالســتخدام �ف إلكرت
اضيــة  دارة االآمنــة لتحويــل العمــالت الرقميــة والعملــة االفرت االإ
البيانــات  قواعــد  و  الرقميــة  واالأصــول  المشــفرة  والعمــالت 
المتسلســلة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة والرمــوز المشــفرة 
ــم  ــة تض وني ــة إلكرت ــري بواب ــة؛ توف ــة ورقي ــق إىل عمل ــوز المراف ورم
ي طبيعــة المقــاالت 

يــل �ف ف مدونــات ومنشــورات غــري قابلــة للترف
اضيــة  ي مجــاالت العمــالت االفرت

عالميــة �ف واالأعمــدة واالأدلــة االإ
واالأصــول الرقميــة والقواعــد البيانــات المتسلســلة واتجاهــات 
ف للوصــول  ونيــة للمســتخدم�ي الســوق والتــداول؛ توفــري بوابــة إلكرت
اضيــة واالأصــول الرقميــة و ي مجــال العمــالت االفرت

إىل المعلومــات �ف
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blockchain assets and market and trading trends; 
providing a web portal for users to access information 
in the field of virtual currencies, digital and blockchain 
assets; platform as a service (PaaS) featuring computer 
software platforms for the selling and purchasing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; software as a 
service (SaaS) featuring computer software platforms 
for the selling and purchasing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; computer services, namely, creating an on-line 
virtual environment for the selling and purchasing 
of digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; platform as a 
service (PaaS) featuring computer software platforms 
for managing blockchain and token driven, distributed 
storage computer systems; software as a service 
(SaaS) featuring computer software platforms for 
managing blockchain and token driven, distributed 
storage computer systems; computer services, namely, 
providing a decentralized electronic file storage system 
and open source cloud storage platform; computer 
services, namely, providing a decentralized electronic 
object storage platform for end-to-end encrypted and 
powered by blockchain and blockchain payments; 
computer services, namely, providing secure, private 
encrypted cloud storage services; computer services, 
namely, providing electronic peer-to-peer data storage 
distributed across unused customer electronic storage 
resources; computer services, namely, providing 
open source decentralized cloud storage platform; 
data encryption services featuring blockchain 
software technology and peer-to-peer protocols to 
provide secure, private, and encrypted cloud storage; 
distributed, electronic storage of electronic media, 
namely, data, documents, files, text, photos, images, 
graphics, music, audio, video, and multimedia content; 
providing software for use as a cryptocurrency wallet; 
providing software for democratically managing digital 
exchanges for virtual items through smart contracts; 
data mining; providing software for use in trading, 
clearing, transmitting, receiving, storing, confirmation, 
and financial trading risk management for exchange 
market transactions in the fields of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; platform as a service (PaaS) featuring 
software platforms for authenticating, facilitating, 
matching, processing, clearing, storing, receiving, 
tracking, transferring, and submitting trade data,

 (PaaS( ــة ــة كخدم ــلة؛ منص ــات المتسلس ــد البيان ــول القواع االأص
اء العمــالت  ف بمنصــات برمجيــات جهــاز الحاســوب لبيــع و�ش تتمــري
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول  الرقميــة، والعمــالت االفرت
الرقميــة و االأصــول القواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصــول 
ة  ف الرقميــة، والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، والرمــوز الممــري
بمنصــات  ف  تتمــري ي 

الــىت  (SaaS( كخدمــة  مجيــات  الرب ؛  للمرافــق 
والعمــالت  الرقميــة،  العمــالت  اء  و�ش لبيــع  الكمبيوتــر  برامــج 
ــول  ــة و االأص ــول الرقمي ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي االفرت
والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة،  البيانــات  القواعــد 
ة للمرافــق؛ خدمــات  ف الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، والرمــوز الممــري
ــبكة  ــرب ش ــة ع اضي ــة افرت ــاء بيئ ــص إنش ــوب، وباالأخ ــاز الحاس جه
اضيــة،  ــة ، والعمــالت االفرت اء العمــالت الرقمي نــت لبيــع و�ش نرت االإ
البيانــات  والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة و القواعــد 
المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة ، والرمــوز الرقميــة ، والرمــوز 
ة للمرافــق؛ النظــام االأســاسي كخدمــة  ف المشــفرة، والرمــوز الممــري
دارة  الإ الحاســوب  جهــاز  برامــج  بمنصــات  ف  تتمــري ي 

الــىت  (PaaS(
القواعــد البيانــات المتسلســلة وأنظمــة كمبيوتــر التخزيــن الموزعــة 
ف  تتمــري ي 

الــىت  (SaaS( مجيــات كخدمــة الرب بالرمــوز؛  والمدفوعــة 
ــلة  ــات المتسلس ــد البيان دارة القواع ــر الإ ــج الكمبيوت ــات برام بمنص
وأنظمــة كمبيوتــر التخزيــن الموزعــة والمدفوعــة بالرمــوز؛ خدمــات 
ي 

و�ف جهــاز الحاســوب، وباالأخــص توفــري نظــام تخزيــن ملفــات إلكــرت
ــات  ــدر؛ خدم ــة المص ــحابية مفتوح ــن س ــة تخزي ــزي ومنص المرك
كائنــات  تخزيــن  منصــة  توفــري  وباالأخــص  الحاســوب،  جهــاز 
ونيــة ال مركزيــة للتشــفري مــن طــرف إىل طــرف ومدفوعــات  إلكرت
ــات  ــات المتسلســلة و مدعــوم مــن القواعــد البيان بالقواعــد البيان
المتسلســلة؛ خدمــات جهــاز الحاســوب، وباالأخــص توفــري خدمــات 
ــاز  ــات جه ــة؛ خدم ــة والخاص ــفرة واالآمن ي المش ــحا�ب ــن الس التخزي
ــن  ــة م وني لكرت ــات االإ ــن البيان ــري تخزي ــص توف ــوب، وباالأخ الحاس
ونيــة للعمــالء  لكرت نظــري إىل نظــري الموزعــة عــرب مــوارد التخزيــن االإ
ــري  ــص توف ــوب، وباالأخ ــاز الحاس ــات جه ــتخدمة؛ خدم ــري المس غ
منصــة تخزيــن ســحابية المركزيــة مفتوحــة المصــدر؛ خدمــات 
ف بتكنولوجيــا برمجيــات قواعــد البيانــات  ي تتمــري

تشــفري البيانــات الــىت
ي  ســحا�ب تخزيــن  لتوفــري  للنــد  النــد  وبروتوكــوالت  المتسلســلة 
ي المــوزع للوســائط 

و�ف لكــرت آمــن وخــاص ومشــّفر؛ التخزيــن االإ
ــوص  ــات والنص ــق والملف ــات والوثائ ــص البيان ــة، باالأخ وني لكرت االإ
ــوى  ــو ومحت ــوت والفيدي ــيقى والص ــومات والموس ــور والرس والص
الوســائط المتعــددة؛ توفــري برمجيــات الســتخدامها كمحفظــة 
الرقميــة  التبــادالت  دارة  الإ برامــج  توفــري  المشــفرة؛  للعمــالت 
اضيــة بشــكل ديمقراطــي مــن خــالل العقــود الذكية؛  للعنــارص االفرت
ي التــداول ، والمقاصة 

بيانــات التعديــن؛ توفــري برامــج لالســتخدام �ف
ــر  ــد، وإدارة مخاط ــن ، والتأكي ــتالم ، والتخزي ــال ، واالس رس ، واالإ
ــالت  ــاالت العم ي مج

ــرف �ف ــوق ال ــالت س ــاىلي لمعام ــداول الم الت
ــة ، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول  اضي ــة االفرت ــة ، والعمل الرقمي
الرقميــة و القواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة، 
ــة  ة، منص ف ــري ــوز المم ــفرة الرم ــالت المش ــة، والعم ــوز الرقمي والرم
ف بمنصــات برمجيــات للمصادقــة، والتســهيل،  كخدمــة )PaaS) تتمــري
والتخزيــن، واالســتالم،  والمطابقــة، والمعالجــة، والمقاصــة، 
والتتبــع، والتحويــل، وتقديــم البيانــات التجاريــة، وتبــادل تفاصيــل
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exchanging of trading transaction details, and 
management of the overall trading lifecycle; software 
as a service (SaaS) featuring software platforms for 
authenticating, facilitating, matching, processing, 
clearing, storing, receiving, tracking, transferring, 
and submitting trade data, exchanging of trading 
transaction details, and management of the overall 
trading lifecycle; providing software for use with 
blockchain technology; software as a service (SaaS) 
services featuring software for clearing, allocation, 
compliance, recordation and settlement of trading 
related to digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
platform as a service (PaaS) services featuring software 
for clearing, allocation, compliance, recordation and 
settlement of trading related to digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; platform as a service (PaaS) featuring software 
platforms for facilitating transactions and payments 
using digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services to 
others; software as a service (SaaS) featuring software 
platforms for facilitating transactions and payments 
using digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens that allow 
users to buy from, and sell products and services to 
others; blockchain-based software platforms and 
distributed computing software platforms for auditing 
and verifying digital information and codes; design, 
development and implementation of audit and security 
software for blockchain-based platforms; providing 
software for use in facilitating secure transactions; 
providing software for auditing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens; software platforms for decentralized 
blockchain style communication; software platforms 
for the tracking and support of data transactions; 
design, development, and implementation of 
software for distributed computing platforms; design, 
development, and implementation of software for 
blockchain; design, development, and implementation 
of software solutions for digital currency security; 
design, development, and implementation of software 
for digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain asset, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token wallets; design, 
development, and implementation of software for

الشــاملة؛  التــداول  حيــاة  دورة  وإدارة  التجاريــة،  المعامــالت 
مجيــات  الرب بمنصــات  ف  تتمــري ي 

الــىت  (SaaS( كخدمــة  مجيــات  الرب
للمصادقــة، والتســهيل، والمطابقــة، والمعالجــة، والمقاصــة، 
ــات  ــم البيان ــل، وتقدي ــع، والتحوي ــتالم، والتتب ــن، واالس والتخزي
التجاريــة، وتبــادل تفاصيــل المعامــالت التجاريــة، وإدارة دورة 
مجيــات لالســتخدام مــع  جماليــة ؛ توفــري الرب حيــاة التــداول االإ
مجيــات كخدمــة  تقنيــة القواعــد البيانــات المتسلســلة؛ خدمــات الرب
ــال  مجيــات للمقاصــة والتخصيــص واالمتث ف بالرب ي تتمــري

)SaaS) الــىت
والتســجيل وتســوية التــداول المتعلــق بالعملــة الرقميــة والعملــة 
اضيــة والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقميــة و القواعــد  االفرت
البيانــات المتسلســلة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة والرمــوز 
ة للمرافــق ؛ خدمــات النظــام االأســاسي  ف المشــفرة والرمــوز الممــري
ــص  ــة والتخصي ــات للمقاص مجي ف بالرب ــري ي تتم

ــىت ــة )PaaS) ال كخدم
واالمتثــال والتســجيل وتســوية التــداول المتعلــق بالعملــة الرقميــة 
الرقميــة  واالأصــول  المشــفرة  والعمــالت  اضيــة  االفرت والعملــة 
والرمــوز  الرقميــة  واالأصــول  المتسلســلة  البيانــات  القواعــد  و 
ــام  ــق؛ النظ ة للمراف ف ــري ــوز المم ــفرة والرم ــوز المش ــة والرم الرقمي
مجيــات لتســهيل  االأســاسي كخدمــة )PaaS) يضــم منصــات الرب
ــة  ــة والعمل ــة الرقمي ــتخدام العمل ــات باس ــالت والمدفوع المعام
اضيــة والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقميــة و القواعــد  االفرت
البيانــات المتسلســلة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة ورمــوز 
ــن  اء م ــرش ف ال ــتخدم�ي ــح للمس ي تتي

ــىت ــق ال ــوز المراف ــفري ورم التش
 (SaaS( مجيــات كخدمــة ؛ الرب المنتجــات وبيعهــا والخدمــات للغــري
مجيــات لتســهيل المعامــالت والمدفوعــات  يضــم منصــات الرب
اضيــة والعمــالت  باســتخدام العمــالت الرقميــة والعملــة االفرت
البيانــات المتسلســلة  المشــفرة واالأصــول الرقميــة و القواعــد 
واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة ورمــوز التشــفري ورمــوز 
ــا  ــات وبيعه ــن المنتج اء م ــرش ف ال ــتخدم�ي ــح للمس ي تتي

ــىت االأدوات ال
مجيــات القائمــة عــى القواعــد  ؛ منصــات الرب والخدمــات للغــري
البيانــات المتسلســلة ومنصــات برامــج الحوســبة الموزعــة للتدقيــق 
ــر  ــم وتطوي ــة؛ تصمي ــوز الرقمي ــات والرم ــن المعلوم ــق م والتحق
وتنفيــذ برامــج التدقيــق واالأمــن للمنصــات القائمــة عــى القواعــد 
ــهيل  ي تس

ــتخدامها �ف ــات الس مجي ــري الرب ــلة؛ توف ــات المتسلس البيان
ــة  ــة الرقمي ــق العمل ــات لتدقي مجي ــري الرب ــة؛ توف ــالت االآمن المعام
اضيــة والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقميــة و  والعملــة االفرت
القواعــد البيانــات المتسلســلة واالأصــول الرقميــة والرمــوز الرقميــة 
مجيــات لالتصــال  والرمــوز المشــفرة ورمــوز المرافــق؛ منصــات الرب
منصــات  المتسلســلة؛  البيانــات  القواعــد  بأســلوب  الالمركــزي 
ــر  ــم وتطوي ــات ؛ تصمي ــالت البيان ــم معام ــع ودع ــات لتتب مجي الرب
مجيــات لمنصــات الحوســبة الموزعــة؛ تصميــم وتطويــر  وتنفيــذ الرب
وتنفيــذ برمجيــات القواعــد البيانــات المتسلســلة؛ تصميــم وتطويــر 
مجيــات الأمــن العمــالت الرقميــة ؛ تصميــم  وتنفيــذ حلــول الرب
ــة  اضي ــة االفرت ــة ، والعمل ــذ برامــج العمــالت الرقمي ــر وتنفي وتطوي
ــات  ــد البيان ــة و القواع ــول الرقمي ــفرة ، واالأص ــالت المش ، والعم
والرمــوز  الرقمــي،  والرمــز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة، 
ــر وتنفيــذ  ة للمرافــق؛ تصميــم وتطوي ف المشــفرة والمحافــظ الممــري
مجيــات لخدمــات التحقــق مــن طــرف ثالــث لمعامــالت العملــة  الرب
ــالت ــر المعام ــال ال الح ــبيل المث ــى س ــك ع ي ذل

ــا �ف ــة، بم الرقمي
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third-party verification services for digital currency 
transactions, including but not limited to transactions 
involving bitcoin currency; providing temporary use 
of non-downloadable software for use in collecting, 
transferring, receiving, tracking, storing and 
transferring bitcoin; providing software for use in 
collecting, transferring, receiving, tracking, storing and 
transferring peer-to-peer currency; providing software 
for users to buy and sell products by using digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; providing software 
platforms for facilitating transactions and payments 
using digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens or utility tokens that allow users 
to buy from, and sell products and services to others; 
providing software for use in accessing, reading, 
tracking, and using blockchain technology; technical 
consultancy services related to digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token transactions; platform as a service (PaaS) 
featuring computer software platforms for compute, 
system and application development, deployment, 
and management; software as a service (SaaS) 
featuring computer software platforms for computer 
system and application development, deployment, 
and management; providing software enabling users 
to develop, build and run distributed applications 
through an open-source peer-to-peer smart-contract 
and payment network platform; providing cloud-
based computer network identification verification, 
authentication and management services for security 
purposes; secure hosted management, storage and 
administration of passwords, credentials and identity 
information relating to persons, accounts and devices 
for security purposes; providing authentication 
software for controlling access to and communications 
with computers and computer networks; providing 
software for use in the exchange of virtual items; 
providing software for selling, trading and managing 
blockchain-based tokens or appcoins; providing a 
digital exchange; providing software for use in issuing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized assets, digital 
tokens, crypto tokens and utility tokens; providing 
cloud-based network identification verification, 
authentication and management services for security 
purposes; providing software for managing digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized asset, digital token, crypto 
token and utility token payments, money transfers, and

ــة البيتكويــن؛ توفــري االســتخدام المؤقــت  ي تنطــوي عــى عمل
ــىت ال

ي جمــع ونقــل واســتالم 
يــل الســتخدامها �ف ف امــج غــري القابلــة للترف للرب

ي 
وتتبــع وتخزيــن ونقــل البيتكويــن؛ توفــري برمجيــات الســتخدامها �ف

جمــع وتحويــل وتلقــي وتتبــع وتخزيــن وتحويــل العمــالت مــن نظــري 
ــا  ــات وبيعه اء المنتج ــرش ف ل ــتخدم�ي ــج للمس ــري برام ؛ توف ــري إىل نظ
اضيــة والعمــالت  باســتخدام العمــالت الرقميــة والعملــة االفرت
البيانــات المتسلســلة  المشــفرة واالأصــول الرقميــة و القواعــد 
ــوز  ــفرة والرم ــوز المش ــة والرم ــوز الرقمي ــة والرم ــول الرقمي واالأص
مجيــات لتســهيل المعامــالت  ة للمرافــق؛ توفــري منصــات الرب ف الممــري
اضية،  والمدفوعــات باســتخدام العمــالت الرقميــة، والعملــة االفرت
البيانــات  والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة و القواعــد 
ورمــوز  الرقميــة،  والرمــوز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة، 
اء مــن  ف الــرش ي تتيــح للمســتخدم�ي

ة الــىت ف التشــفري أو الرمــوز الممــري
ــري برامــج الســتخدامها  ؛ توف ــا للغــري المنتجــات والخدمــات وبيعه
ي الوصــول إىل تكنولوجيــا القواعــد البيانــات المتسلســلة وقراءتهــا 

�ف
وتتبعهــا واســتخدامها؛ خدمــات االستشــارات الفنيــة المتعلقــة 
اضيــة، والعمــالت المشــفرة،  بالعملــة الرقميــة، والعملــة االفرت
واالأصــول الرقميــة و القواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصــول 
الرقميــة، والرمــز الرقمــي، والرمــز المشــفر، ومعامــالت رمــز 
ف بمنصــات  ي تتمــري

المرافــق؛ النظــام االأســاسي كخدمــة )PaaS) الــىت
والتطبيقــات،  االأنظمــة  وتطويــر  للحوســبة،  الكمبيوتــر  برامــج 
ف بمنصــات  ي تتمــري

مجيــات كخدمــة )SaaS) الــىت دارة؛ الرب ، واالإ والنــرش
هــا  ــر التطبيقــات ونرش ــر وتطوي ــر الأنظمــة الكمبيوت برامــج الكمبيوت
مــن  ف  المســتخدم�ي تمكــن  ي 

الــىت مجيــات  الرب توفــري  وإدارتهــا؛ 
ــة مــن خــالل عقــد ذكي  ــات الموزع ــاء وتشــغيل التطبيق ــر وبن تطوي
مفتــوح المصــدر مــن نظــري إىل نظــري ومنصــة شــبكة دفــع؛ توفــري 
ــر والمصادقــة عليهــا  ــة شــبكة الكمبيوت خدمــات التحقــق مــن هوي
دارة  ف االإ ــ�ي ــة؛ تأم ــراض أمني ــحابة الأغ ــى الس ــة ع ــا القائم وإدارته
المســتضافة وتخزيــن وإدارة كلمــات المــرور وبيانــات االعتمــاد 
ــزة  ــابات واالأجه ــخاص والحس ــة باالأش ــة المتعلق ــات الهوي ومعلوم
ي الوصــول إىل 

الأغــراض أمنيــة؛ توفــري برامــج المصادقــة للتحكــم �ف
ــري  ــا ؛ توف ــل معه ــر والتواص ــبكات الكمبيوت ــر وش ــزة الكمبيوت أجه
ــة؛ توفــري برامــج  اضي ــارص االفرت ــادل العن ي تب

برامــج الســتخدامها �ف
ــتندة  ف ) )AppCoins المس ــرف ــوز أو أبكوي ــداول وإدارة الرم ــع وت لبي
إىل القواعــد البيانــات المتسلســلة؛ توفــري التبــادل الرقمــي، توفــري 
الرقميــة، والعمــالت  ي إصــدار العمــالت 

برامــج الســتخدامها �ف
ــد  ــة و القواع ــول الرقمي ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي االفرت
البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة، والرمــوز الرقميــة، 
والرمــوز المشــفرة ورمــوز المرافــق؛ توفــري خدمــات التحقــق 
ــري  ــة؛ توف ــراض أمني ــحابة الأغ ــى الس ــة ع دارة القائم ــق واالإ والتوثي
اضيــة ، والعمــالت  دارة العمــالت الرقميــة ، والعملــة االفرت برامــج الإ
ــلة ،  ــات المتسلس ــد البيان ــة و القواع ــول الرقمي ــفرة ، واالأص المش
واالأصــول الرقميــة، والرمــز الرقمــي، والرمــوز المشــفرة ومدفوعات 
الرمــوز المســاعدة، وتحويــالت االأمــوال، وتحويــالت الســلع؛ توفــري 
برمجيــات لتســهيل عمليــات تحويــل االأمــوال، وتحويــالت االأمــوال 
، وتحويــل االأمــوال  ونيــة، وتحويــالت الســلع، ودفــع الفواتــري لكرت االإ
ف االأطــراف؛ خدمــات المصادقــة وباالأخــص خدمــات توثيــق  بــ�ي
نــت؛ تقديــم معلومــات التعريــف الشــخصية للمصادقــة؛ نرت االإ
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commodity transfers; providing software for facilitating 
money transfers, electronic funds transfers, commodity 
transfers, bill payment remittance, and transferring 
funds between parties; authentication services 
namely, internet authentication services; providing 
authentication personal identification information; 
authentication services, namely, user authentication 
services; Providing user authentication services of 
electronic funds transfer, credit and debit card and 
electronic check transactions using single sign-on and 
software technology; application service provider (ASP) 
services, featuring e-commerce software for use as a 
payment gateway that authorizes processing of credit 
cards or direct payments for merchants. 

المســتخدم؛  توثيــق  خدمــات  باالأخــص  المصادقــة،  خدمــات 
ي لالأمــوال 

و�ف لكــرت توفــري خدمــات مصادقــة المســتخدم للتحويــل االإ
ــة  وني لكرت ــيكات االإ ــالت الش ــم ومعام ــان والخص ــات االئتم وبطاق
ــات؛  مجي ــا الرب ــادي وتكنولوجي ــول االأح ــجيل الدخ ــتخدام تس باس
مجيــات  ف بالرب ي تتمــري

خدمــات موفــر خدمــة التطبيقــات )ASP)، الــىت
ــة  ــمح بمعالج ــع تس ــة دف ــتخدامه كبواب ــة الس وني لكرت ــارة االإ التج

ــار.  ة للتج ــا�ش ــات المب ــان أو المدفوع ــات االئتم بطاق

  

 

Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42806 العالمة التجارية رقم :  42806

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: seneen commercial co  ف للتجارة العامة كة سن�ي بإسم :  �ش

Applicant Address :Nablus - Omar al Moktar st   العنوان :  نابلس - شارع عمر المختار

Applicant for Correspondence:  
Mohamed adel hasan irsheed 
nablus - omr al-moktar st    

ف للتجارة العامة  كة سن�ي عنوان التبليغ  :  �ش
 نابلس - شارع عمر المختار 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطهــو  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  نــارة  لالإ أجهــزة 
الصحيــة.  واالأغــراض  الميــاه  وإمــداد  والتهويــة  والتجفيــف 

  

 

Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42807 العالمة التجارية رقم :  42807

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

293  

294  
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Applicant Name: SEARA ALIMENTOS LTDA.  .ي دي ايه
بإسم :  سيارا اليمينتوس ال �ت

Applicant Address :Avenida Marginal Direita do 
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao Paulo – Brazil 

، 500 - ساو باولو - ساو  ي
العنوان :  افينيدا مارغينال ديريتا دو تييىت

ازيل   باولو - الرب

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
meat burgers; soy burger; sausages; vegetable burger; 
vegetable protein burger; chicken burger; oriental 
meat; breaded; ready-to-eat meat, chicken or vegetable 
dishes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  برغــر اللحــوم؛ برغــر الصويــا؛ ســجق؛ برغــر خضــار؛ برغــر بروتــ�ي
؛ أطبــاق اللحــوم  ف ؛ اللحــم بالخــرب ي

�ت ؛ برغــر الدجــاج؛ لحــم �ش ي
نبــا�ت

أو الدجــاج أو الخضــار الجاهــزة لــالأكل 

  

 

Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42808 العالمة التجارية رقم :  42808

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SEARA ALIMENTOS LTDA  ي دي ايه
بإسم :  سيارا اليمينتوس ال �ت

Applicant Address: Avenida Marginal Direita do 
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao Paulo – Brazil 

، 500 - ساو باولو - ساو  ي
العنوان :  افينيدا مارغينال ديريتا دو تييىت

ازيل   باولو - الرب

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
fried meat balls; meat pies; shepherd’s pie; ready-to-
eat pasta dishes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
كرات اللحم المقلية؛ فطائر لحم؛ فطائر اللحم بالبطاطا؛ أطباق 

المعكرونة الجاهزة لالأكل 
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Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42809 العالمة التجارية رقم :  42809

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SEARA ALIMENTOS LTDA  ي دي ايه
بإسم :  سيارا اليمينتوس ال �ت

Applicant Address: Avenida Marginal Direita do 
Tiete, 500 - Sao Paulo - Sao Paulo – Brazil 

، 500 - ساو باولو - ساو  ي
العنوان :  افينيدا مارغينال ديريتا دو تييىت

ازيل   باولو - الرب

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
commerce of meat burger, soy burger, sausages, 
vegetable burger, vegetable protein burger, chicken 
burger, oriental meat, breaded, ready-to-eat dishes 
with meat, chicken or vegetables, fried meat balls, meat 
pies, shepherd’s pie; ready-to-eat pasta dishes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر  ــجق وبرغ ــا والس ــر الصوي ــوم وبرغ ــر اللح غ ــار برب ــات االتج خدم
ي 

�ت ي وبرغــر الدجــاج واللحــم الــرش
ــا�ت ف النب ــ�ي وت الخضــار وبرغــر الرب

ف وأطبــاق اللحــوم أو الدجــاج أو الخضــار الجاهــزة  واللحــم بالخــرب
ــم  ــر اللح ــم وفطائ ــر اللح ــة وفطائ ــم المقلي ــرات اللح ــالأكل وك ل

ــالأكل.  ــزة ل ــة الجاه ــاق المعكرون ــا وأطب بالبطاط

  

 

Date :26/05/2022  التاريخ :26/05/2022

Trademark No.:42810 العالمة التجارية رقم :  42810

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Bisan foodstuff company  562163071كة بيسان للمواد التموينية بإسم :  �ش

Applicant Addressالعنوان :  الخليل الحاوز   0599495559 الحاوز  :الخليل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Flour 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  الطح�ي

296  
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Date :30/05/2022  التاريخ :30/05/2022

Trademark No.:42816 العالمة التجارية رقم :  42816

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Shaker & Maher Company For 
Consumption Goods & Investment 

كة شاكر وماهر للمواد االستهالكية واالستثمار  بإسم :  �ش

Applicant Addressالعنوان :  الخليل- حلحول   حلحول - :الخليل

Applicant for Correspondence:  
 عطاونة الرحمن عبد محمود شاكر
    حلحول -الخليل

كة شاكر وماهر للمواد االستهالكية واالستثمار  عنوان التبليغ  :  �ش
 الخليل- حلحول 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالأســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد، خالصــات اللحــم، 
ــىي  ــالم جي ــوة، ه ــة ومطه ــة ومجفف وات محفوظ ــرف ــه وخ فواك
ــات وفواكــه مطبوخــة بالســكر، البيــض والحليــب ومنتجــات  ومربي

ــالأكل.  الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة ل

  

 

Date :30/05/2022  التاريخ :30/05/2022

Trademark No.:42817 العالم التجارية رقم :  42817

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Madar international food 
supplies company

كة مدار العالمية للمواد التموينية بإسم :  �ش

Applicant Address: palestine - jenin        0593933555 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

298  
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Applicant for Correspondence:  
adv. rajae najim
Jenin - Al Dakhiliyah Roundabout - opposite the 
Courts Complex - Al Saad and Al Khair Building - 
Floor 1   

ي نجم 
عنوان التبليغ  :  المحامي : رجا�أ

ف - دوار الداخلية - مقابل مجمع المحاكم - عمارة السعد والخري - ط   جن�ي
1  جوال :0599841239

Goods/Services:
meat , fish , poultry and game meat rxtracts , preserved 
, dried and cooked fruit and vegetables , jellies , jams , 
compotes , eggs , milk and producuts , wdibie oils and 
fats .

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم واالســماك ولحــوم الدواجــن والصيــد ، خالصــات اللحــم 
وات محفوظــة ومجففــة ومطهــوة ، هــالم ) جــىي )  ، فواكــه وخــرف
، مربيــات وفوامــه مطبوخــة بالســكر ، البيــض والحليــب ومنتجــات 

الحليــب ، الزيــوت والدهــون الصالحــة لــالكل .

  

 

Date :30/05/2022  التاريخ :30/05/2022

Trademark No.:42818 العالمة التجارية رقم :  42818

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Madar international food 
supplies company

كة مدار العالمية للمواد التموينية بإسم :  �ش

Applicant Address: palestine - jenin        0593933555 ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
adv. rajae najim
Jenin - Al Dakhiliyah Roundabout - opposite the 
Courts Complex - Al Saad and Al Khair Building - 
Floor 1   

ي نجم 
عنوان التبليغ  :  المحامي : رجا�أ

ف - دوار الداخلية - مقابل مجمع المحاكم - عمارة السعد والخري - ط   جن�ي
1  جوال :0599841239

Goods/Services:
in respect of coffee , tae , cocoa and artificial coffe , rice 
, tapioca and sago , flour and prepararions mad from 
cereals , bread , pasttry and confectionery , ices , honey 
, treacle , yeast , baking - pouder , sat , mustard vinegar 
, sauces ( condiments )  spices , ice

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة , الشــاي , والــكاكاو , والقهــوة االصطناعيــة , االرز ,التابيــوكا 
ات المصنوعــة مــن الحبــوب ,  والســاغو ,الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة , عس ــات المثلج ــات ,الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــردل  ــح , الخ ف , مل ــري ــحوق الخب ة , مس ــري ــود , الخم ــل االس , العس

ــج . ــارات , الثل ــل ) , البه ــالت ) التواب ــل , الصلص ,الخ
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :30/05/2022  التاريخ :30/05/2022

Trademark No.:42819 العالمة التجارية رقم :  42819

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: WOLF OIL CORPORATION N.V.  . ي
بإسم :  ولف أويل كوربوريشن أن. �ف

Applicant Address: Georges Gilliotstraat 52, 2620 
Hemiksem, Belgium 

ات 52، 2620 هيميكسيم، بلجيكا   العنوان :  جورجيس جيليوتسرت

Applicant for Correspondence:  
Saba & Co. IP , tel: 2989760 
Saba & Co. IP , tel: 2989760 - Al Midan Center - 
2nd floor, P.O.Box 4472    

كاهم للملكية الفكرية - عمارة الميدان - الطابق  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
ي - هاتف 2989760 

الثا�ف
ة -   ي - هاتف 2989760 - ص .ب ب 4472 البري

 عمارة الميدان - الطابق الثا�ف

Goods/Services:
Industrial oils and greases; lubricants; dust absorbing, 
wetting and binding compositions; fuels (including 
motor spirit), illuminants; additives (included in this 
class) for the aforementioned products. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تركيبــات  التشــحيم؛  مــواد  والشــحوم؛  الصناعيــة  الزيــوت 
ي ذلــك 

طيــب والربــط ؛ الوقــود )بمــا �ف امتصــاص الغبــار والرت
ــة)  ــذه الفئ ي ه

ــة �ف ــات )مدرج ــاءات ؛ إضاف ض ــرك) ، واالإ روح المح
أعــاله.  المذكــورة  للمنتجــات 

  

 

Date :30/05/2022  التاريخ :30/05/2022

Trademark No.:42821 العالمة التجارية رقم :  42821

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: JAPAN TOBACCO INC.    .بإسم :  جابان توباكو انك

Applicant Address :1-1, Toranomon 4-chome, 
Minato-ku, Tokyo, Japan 

العنوان :  1-1, تورانومون 4-تشومي, ميناتو-كو, طوكيو, اليابان  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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Goods/Services:
Tobacco, whether manufactured or unmanufactured; 
smoking tobacco, pipe tobacco, hand rolling tobacco, 
chewing tobacco, snus tobacco; cigarettes, electronic 
cigarettes, liquid for electronic cigarettes, tobacco 
vaporizer, cigars, cigarillos; snuff; smokers’ articles 
included in Class 34; cigarette papers, cigarette tubes 
and matches 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 , ف , تبــغ الغاليــ�ي ف التبــغ, ســواء مصنــع او غــري مصنــع؛ تبــغ التدخــ�ي
)الشــّمة)؛  الســعوط  تبــغ  المضــغ,  تبــغ  اليــدوي,  اللــف  تبــغ 
ونيــة,  االلكرت للســجائر  ونيــة, ســائل  االلكرت الســجائر  الســجائر, 
مبخــر التبــغ, ســيجار, ســيجاريلو )ســيجار رفيــع), ســعوط )الشــّمة)؛ 
ي الصنــف 34؛ ورق الســجائر, ورق الســجائر 

ف �ف ادوات المدخنــ�ي
ــاب  ــواد الثق ــبقا واع ــوف مس الملف

  

 

Date :31/05/2022  التاريخ :31/05/2022

Trademark No.:42823 العالمة التجارية رقم :  42823

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: arfat mohammad qasem abed al 
alazeez  

 mohammad arfat  .  بإسم :  عرفات محمد قاسم عبد العزيز
  alazeez al abed qasem

Applicant Address: jenin       0599275692 ف العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence:  
arfat mohammad qasem abed al alazeez  
jenin   

عنوان التبليغ  :  عرفات محمد قاسم عبد العزيز  . 
  arfat mohammad qasem abed al alazeez 

ف 0599275692  جن�ي

Goods/Services:
Bracelets (jewellery , jewelry ( am ) , chains (jewellery , 
jewellery (am ) , diamonds , earrings , ivory (jewellery 
, jewellery ( am ) , jewellery , ornaments (jewellery , 
jewellery ( am ) , rings (jewellery , jewelry ( am ) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اســاور) مجوهــرات ) ،قالئــد سلســلية ) مجوهــرات ) ، مــاس، 
ــرات )  ــىي ) مجوه ــرات ، ح ــرات ) ، مجوه ــاج ) مجوه ــراط ، ع اق

خواتــم ) مجوهــرات ) 

  

 

Date :31/05/2022  التاريخ :31/05/2022

Trademark No.:42824 العالمة التجارية رقم :  42824

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف
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Applicant Name: Intersect Innovation Hub ية سكت الريادية الخري بإسم :  جمعية انرت

Applicant Address:  Ramallah, Ein Misbah, 
Bank of Palestine building, Headquarters jawal 
0597285535   

ف االدارة العامة  ف مصباح مبىف بنك فلسط�ي العنوان :  رام الله ع�ي
جوال 0597285535    

Applicant for Correspondence:  
Intersect Innovation Hub
 Ramallah, Ein Misbah, Bank of Palestine building, 
Headquarters jawal 0597285535   

ية سكت الريادية الخري عنوان التبليغ  :  جمعية انرت
ف مصباح مبىف بنك  االدارة العامة جوال 0597285535  رام الله ع�ي

Goods/Services:
 Arranging and conducting of colloquiums , 
Arranging and conducting of conferences , Atranging 
and conducting of Congresses , Arranging and 
conducting of seminars , Arranging and conducting of 
symposiums , Arranging and conducting of workshops 
[training] , Colloquiums (Arranging and conducting 
of) , Competitions (Organization of) [education 
or entertainment] , Conferences (Arranging and 
conducting of) , Congresses (Arranging and conducting 
of ) , Education information , Educational services , 
Electronic desktop publishing , Guidance (Vocational ) 
[education or training advice] , Information (Education) 
, Organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes , Organization of shows [impresario services] , 
Seminars (Arranging and conducting of) , Symposiums 
(Arranging and conducting of) , Vocational guidance 
[education or training advice] , Vocational retraining , 
Workshops (Arranging and conducting of ) [training]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرات ،  ــم وإدارة المؤتم ــية ، تنظي ــات الدراس ــم وإدارة الحلق تنظي
ــية  ــات الدراس ــم وإدارة الحلق ــات ، تنظي جتماع ــم وإدارة االإ تنظي
العمــل  ورشــات  وإدارة  تنظيــم   ، النــدوات  وإدارة  تنظيــم   ،
ــات  ــم المباري ــية ، تنظي ــات دراس ــم وإدارة حلق ــب) ، تنظي )تدري
ــرات ،  ــم وإدارة المؤتم ــه) ، تنظي في ــم والرت ــات )التعلي او المنافس
ــم ،  ــة والتعلي بي ــن الرت ــات ع ــات ، معلوم ــم وإدارة االجتماع تنظي
ــه  ي ، لتوجي

و�ف لكــرت ي االإ ــىب ــرش المكت ــم ، لن ــة والتعلي بي خدمــات الرت
بيــة  ــة) ، معلومــات عــن الرت ي )نصائــح تعليميــة او تدريبي

المهــىف
ــة ،  ــة او التعليمي ــم المعــارض لالأغــراض الثقافي ــم ، تنظي والتعلي
ــم وإدارة  ــم العــروض )خدمــات متعهــدي الحفــالت) ، تنظي تنظي
ي 

ــىف ــه المه ــدوات ، التوجي ــم وإدارة الن ــية ، تنظي ــات الدراس الحلق
ــم  ي ، تنظي

ــىف ــب المه ــادة التدري ــة) ، ع ــة أو تدريبي ــح تعليمي )نصائ
ــل ــات العم وإدارة ورش

بداع اطات خاصة:عدم الحماية عى للريادة المالية واالإ اشرت

  

 

Date :31/05/2022  التاريخ :31/05/2022

Trademark No.:42825 العالمة التجارية رقم :  42825

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Intersect Innovation Hub ية سكت الريادية الخري بإسم :  جمعية انرت

Applicant Address:  Ramallah, Ein Misbah, 
Bank of Palestine building, Headquarters jawal 
0597285535   

ف االدارة العامة  ف مصباح مبىف بنك فلسط�ي العنوان :  رام الله ع�ي
جوال 0597285535    
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Applicant for Correspondence:  
Intersect Innovation Hub
 Ramallah, Ein Misbah, Bank of Palestine building, 
Headquarters jawal 0597285535   

ية سكت الريادية الخري عنوان التبليغ  :  جمعية انرت
ف مصباح مبىف بنك  االدارة العامة جوال 0597285535  رام الله ع�ي

Goods/Services:
 Arranging and conducting of colloquiums , 
Arranging and conducting of conferences , Atranging 
and conducting of Congresses , Arranging and 
conducting of seminars , Arranging and conducting of 
symposiums , Arranging and conducting of  workshops 
[training] , Colloquiums (Arranging and conducting 
of) , Competitions (Organization of) [education 
or entertainment] , Conferences (Arranging and 
conducting of) , Congresses (Arranging and conducting 
of ) , Education information , Educational services , 
Electronic desktop publishing , Guidance (Vocational ) 
[education or training advice] , Information (Education) 
, Organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes , Organization of shows [impresario services] , 
Seminars (Arranging and conducting of) , Symposiums 
(Arranging and conducting of) , Vocational guidance 
[education or training advice] , Vocational retraining , 
Workshops (Arranging and conducting of ) [training]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرات ،  ــم وإدارة المؤتم ــية ، تنظي ــات الدراس ــم وإدارة الحلق تنظي
ــية  ــات الدراس ــم وإدارة الحلق ــات ، تنظي جتماع ــم وإدارة االإ تنظي
العمــل  ورشــات  وإدارة  تنظيــم   ، النــدوات  وإدارة  تنظيــم   ،
ــات  ــم المباري ــية ، تنظي ــات دراس ــم وإدارة حلق ــب) ، تنظي )تدري
ــرات ،  ــم وإدارة المؤتم ــه) ، تنظي في ــم والرت ــات )التعلي او المنافس
ــم ،  ــة والتعلي بي ــن الرت ــات ع ــات ، معلوم ــم وإدارة االجتماع تنظي
ــه  ي ، لتوجي

و�ف لكــرت ي االإ ــىب ــرش المكت ــم ، لن ــة والتعلي بي خدمــات الرت
بيــة  ــة) ، معلومــات عــن الرت ي )نصائــح تعليميــة او تدريبي

المهــىف
ــة ،  ــة او التعليمي ــم المعــارض لالأغــراض الثقافي ــم ، تنظي والتعلي
ــم وإدارة  ــم العــروض )خدمــات متعهــدي الحفــالت) ، تنظي تنظي
ي 

ــىف ــه المه ــدوات ، التوجي ــم وإدارة الن ــية ، تنظي ــات الدراس الحلق
ــم  ي ، تنظي

ــىف ــب المه ــادة التدري ــة) ، ع ــة أو تدريبي ــح تعليمي )نصائ
ــل ــات العم وإدارة ورش

اطات خاصة:عدم الحماية عى HUB innovation بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :31/05/2022  التاريخ :31/05/2022

Trademark No.:42826 العالمة التجارية رقم :  42826

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Intersect Innovation Hub ية سكت الريادية الخري بإسم :  جمعية انرت

Applicant Address:  Ramallah, Ein Misbah, 
Bank of Palestine building, Headquarters jawal 
0597285535   

ف االدارة العامة  ف مصباح مبىف بنك فلسط�ي العنوان :  رام الله ع�ي
جوال 0597285535    

Applicant for Correspondence:  
Intersect Innovation Hub
 Ramallah, Ein Misbah, Bank of Palestine building, 
Headquarters jawal 0597285535   

ية سكت الريادية الخري عنوان التبليغ  :  جمعية انرت
ف مصباح مبىف بنك  االدارة العامة جوال 0597285535  رام الله ع�ي
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
 Arranging and conducting of colloquiums , 
Arranging and conducting of conferences , Atranging 
and conducting of Congresses , Arranging and 
conducting of seminars , Arranging and conducting of 
symposiums , Arranging and conducting of  workshops 
[training] , Colloquiums (Arranging and conducting 
of) , Competitions (Organization of) [education 
or entertainment] , Conferences (Arranging and 
conducting of) , Congresses (Arranging and conducting 
of ) , Education information , Educational services , 
Electronic desktop publishing , Guidance (Vocational ) 
[education or training advice] , Information (Education) 
, Organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes , Organization of shows [impresario services] , 
Seminars (Arranging and conducting of) , Symposiums 
(Arranging and conducting of) , Vocational guidance 
[education or training advice] , Vocational retraining , 
Workshops (Arranging and conducting of ) [training]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرات ،  ــم وإدارة المؤتم ــية ، تنظي ــات الدراس ــم وإدارة الحق تنظي
ــية  ــات الدراس ــم وإدارة الحلق ــات ، تنظي جتماع ــم وإدارة االإ تنظي
العمــل  ورشــات  وإدارة  تنظيــم   ، النــدوات  وإدارة  تنظيــم   ،
ــات  ــم المباري ــية ، تنظي ــات دراس ــم وإدارة حلق ــب) ، تنظي )تدري
ــرات ،  ــم وإدارة المؤتم ــه) ، تنظي في ــم والرت ــات )التعلي او المنافس
ــم ،  ــة والتعلي بي ــن الرت ــات ع ــات ، معلوم ــم وإدارة االجتماع تنظي
ــه  ي ، لتوجي

و�ف لكــرت ي االإ ــىب ــرش المكت ــم ، لن ــة والتعلي بي خدمــات الرت
بيــة  ــة) ، معلومــات عــن الرت ي )نصائــح تعليميــة او تدريبي

المهــىف
ــة ،  ــة او التعليمي ــم المعــارض لالأغــراض الثقافي ــم ، تنظي والتعلي
ــم وإدارة  ــم العــروض )خدمــات متعهــدي الحفــالت) ، تنظي تنظي
ي 

ــىف ــه المه ــدوات ، التوجي ــم وإدارة الن ــية ، تنظي ــات الدراس الحلق
ــم  ي ، تنظي

ــىف ــب المه ــادة التدري ــة) ، ع ــة أو تدريبي ــح تعليمي )نصائ
ــل ــات العم وإدارة ورش

بداع   اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة للريادة المالية واالإ اشرت
والعبارات ذات االستخدام العام

  

 

Date :31/05/2022  التاريخ :31/05/2022

Trademark No.:42827 العالمة التجارية رقم :  42827

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Intersect Innovation Hub ية سكت الريادية الخري بإسم :  جمعية انرت

Applicant Address:  Ramallah, Ein Misbah, 
Bank of Palestine building, Headquarters jawal 
0597285535   

ف االدارة العامة  ف مصباح مبىف بنك فلسط�ي العنوان :  رام الله ع�ي
جوال 0597285535    

Applicant for Correspondence:  
Intersect Innovation Hub
 Ramallah, Ein Misbah, Bank of Palestine building, 
Headquarters jawal 0597285535   

ية سكت الريادية الخري عنوان التبليغ  :  جمعية انرت
ف مصباح مبىف بنك  االدارة العامة جوال 0597285535  رام الله ع�ي
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
 Arranging and conducting of colloquiums , 
Arranging and conducting of conferences , Atranging 
and conducting of Congresses , Arranging and 
conducting of seminars , Arranging and conducting of 
symposiums , Arranging and conducting of  workshops 
[training] , Colloquiums (Arranging and conducting 
of) , Competitions (Organization of) [education 
or entertainment] , Conferences (Arranging and 
conducting of) , Congresses (Arranging and conducting 
of ) , Education information , Educational services , 
Electronic desktop publishing , Guidance (Vocational ) 
[education or training advice] , Information (Education) 
, Organization of exhibitions for cultural or educational 
purposes , Organization of shows [impresario services] , 
Seminars (Arranging and conducting of) , Symposiums 
(Arranging and conducting of) , Vocational guidance 
[education or training advice] , Vocational retraining , 
Workshops (Arranging and conducting of ) [training]

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــرات ،  ــم وإدارة المؤتم ــية ، تنظي ــات الدراس ــم وإدارة الحلق تنظي
ــية  ــات الدراس ــم وإدارة الحلق ــات ، تنظي جتماع ــم وإدارة االإ تنظي
العمــل  ورشــات  وإدارة  تنظيــم   ، النــدوات  وإدارة  تنظيــم   ،
ــات  ــم المباري ــية ، تنظي ــات دراس ــم وإدارة حلق ــب) ، تنظي )تدري
ــرات ،  ــم وإدارة المؤتم ــه) ، تنظي في ــم والرت ــات )التعلي او المنافس
ــم ،  ــة والتعلي بي ــن الرت ــات ع ــات ، معلوم ــم وإدارة االجتماع تنظي
ــه  ي ، لتوجي

و�ف لكــرت ي االإ ــىب ــرش المكت ــم ، لن ــة والتعلي بي خدمــات الرت
بيــة  ــة) ، معلومــات عــن الرت ي )نصائــح تعليميــة او تدريبي

المهــىف
ــة ،  ــة او التعليمي ــم المعــارض لالأغــراض الثقافي ــم ، تنظي والتعلي
ــم وإدارة  ــم العــروض )خدمــات متعهــدي الحفــالت) ، تنظي تنظي
ي 

ــىف ــه المه ــدوات ، التوجي ــم وإدارة الن ــية ، تنظي ــات الدراس الحلق
ــم  ي ، تنظي

ــىف ــب المه ــادة التدري ــة) ، ع ــة أو تدريبي ــح تعليمي )نصائ
ــل ــات العم وإدارة ورش

ي ذات 
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والمعا�ف اشرت

االستخدام العام

  

 

Date :31/05/2022  التاريخ :31/05/2022

Trademark No.:42828 العالمة التجارية رقم :  42828

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: SmithKline Beecham Limited  بإسم :  سميثكالين بيشام ليميتد

Applicant Address :980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

ي دبليو 8  
العنوان :  980 غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس �ت

9 جي أس، المملكة المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Saba & Co. IP , tel: 2989760 
Saba & Co. IP , tel: 2989760 - Al Midan Center - 
2nd floor, P.O.Box 4472    

كاهم للملكية الفكرية - عمارة الميدان - الطابق  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
ي - هاتف 2989760 

الثا�ف
ة -   ي - هاتف 2989760 - ص .ب ب 4472 البري

 عمارة الميدان - الطابق الثا�ف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances; chemical, biochemical and biological 
preparations and agents for medical purposes; 
therapeutic agents (medical); adhesive patches for 
medical purposes; adhesive patches for surgical 
purposes; adhesive patches incorporating a 
pharmaceutical preparation; medicated patches, 
plasters and dressings for the treatment of skin 
diseases, conditions and disorders; vaccines; 
adjuvants for medical purposes; vitamins, minerals 
and food supplements; dietary preparations; dietary 
supplements and dietetic preparations; diagnostic 
preparations; disinfectants and antiseptics; medical 
dressings, coverings and applicators; pharmaceuticals 
and natural remedies; medicated and sanitising soaps 
and detergents; sanitary preparations and articles; 
drug delivery agents that facilitate the delivery of 
pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ات ومــواد صيدالنية ودوائيــة؛ الكيميائية، المســتحرف مســتحرف
ــل  ــة؛ عوام ــراض الطبي ــة لالأغ ــة والبيولوجي ــل البيوكيميائي والعوام
عالجيــة )طبيــة)؛ رقــع الصقــة لالأغــراض الطبيــة؛ الرقــع الالصقــة 
مســتحرف  عــى  تحتــوي  الصقــة  رقــع  الجراحيــة؛  لالأغــراض 
؛ الرقــع الطبيــة، اللصقــات والضمــادات لعــالج االأمــراض  ي

صيــدال�ف
ــاعدة  ــواد مس ــات؛ م ــات؛ اللقاح ــاالت واالضطراب ــة، والح الجلدي
ــة؛  ــالت الغذائي ــادن والمكم ــات، والمع ــة؛ الفيتامين ــات طبي لغاي
ات  ــتحرف ــة ومس ــة الغذائي ــالت الحمي ــة؛ مكم ات الحمي ــتحرف مس
ــرات  ــراض؛ مطه ــخيص االم ات تش ــتحرف ــة؛ مس ــة الغذائي الحمي
الوضــع؛  وأدوات  االأغطيــة  الطبيــه،  الضمــادات  معقمــات؛  و 
الصابــون  الطبيعيــة؛  والعالجــات  الصيدالنيــة  ات  المســتحرف
ات واالأدوات  ومــواد التنظيــف الطبيــة والتعقيميــة؛ المســتحرف
ات  ي تســهل إعطــاء المســتحرف

الصحيــة؛ عوامــل إعطــاء الــدواء الــىت
ــة.  الصيدالني

  

 

Date :31/05/2022  التاريخ :31/05/2022

Trademark No.:42829 العالمة التجارية رقم :  42829

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: SmithKline Beecham Limited  بإسم :  سميثكالين بيشام ليميتد

Applicant Address :980 Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

ي دبليو 8  
العنوان :  980 غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس �ت

9 جي أس، المملكة المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Saba & Co. IP , tel: 2989760 
Saba & Co. IP , tel: 2989760 - Al Midan Center - 
2nd floor, P.O.Box 4472    

كاهم للملكية الفكرية - عمارة الميدان - الطابق  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
ي - هاتف 2989760 

الثا�ف
ة -   ي - هاتف 2989760 - ص .ب ب 4472 البري

 عمارة الميدان - الطابق الثا�ف

Goods/Services:
Surgical and medical apparatus and instruments; 
inhalers; injectors for medical purposes; medical 
apparatus and instruments for use in the diagnosis and 
treatment of skin diseases, conditions and disorders; 
artificial skin for surgical purposes; artificial skin 
replacing membranes; suture materials; skin biopsy 
punches; surgical punches; apparatus for carrying

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة وأدوات جراحيــة وطبيــة؛ أجهــزة لالستنشــاق؛ محاقــن 
ي 

�ف المســتخدمة  الطبيــة  واالأدوات  االأجهــزة  طبيــة؛  لغايــات 
ــات؛  ــاالت واالضطراب ــة، والح ــراض الجلدي ــالج االأم ــخيص وع تش
جلــد إصطناعــي الأغــراض جراحيــة؛ جلــد إصطناعــي الســتبدال 
االأغشــية؛ مــواد خياطــة أو تقطيــب الجــروح؛ أدوات تخريــم الأخــذ 
جــراء االختبــارات خزعــة الجلــد؛ أدوات تخريــم للجراحــة؛ أجهــزة الإ
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

out diagnostic tests of the skin for medical purposes;  
medical and diagnostic test kits for allergies; 
medical and diagnostic apparatus for allergy testing;  
transcutaneous electrical nerve stimulation devices 
to treat body pain; bioelectronic treatment devices 
for medical purposes; implantable electrodes for 
medical purposes; adaptive open and or closed-loop 
bioelectronic medical devices that deliver stimulation 
and/or blocking to a nerve and optionally can 
record incoming action potentials and physiological 
parameters, analyse data in real time and modulate 
neural signalling; drug delivery devices for the deferred, 
controlled or immediate release of pharmaceutical 
preparations into the human body; sleep monitoring 
devices for medical purposes; electromagnetic therapy 
devices and electromagnetic apparatus for medical 
purposes; infrared therapy devices and infrared 
apparatus for medical purposes; ultrasound therapy 
devices and ultrasound apparatus for medical purposes; 
laser therapy devices and laser apparatus for medical 
purposes; diagnostic apparatus for medical purposes; 
electronic instruments for medical use; thermometers 
for medical use; cooling patches for medical use; parts 
and fittings for all aforesaid goods; artificial organs 
and implants; contraceptive devices; diagnostic, 
examination, and monitoring equipment; suture and 
wound closing materials and products; surgical and 
wound treating equipment; prosthetics and artificial 
implants; medical imaging apparatus; diagnostic 
apparatus for medical purposes; electronic monitoring 
instruments for medical use; medical instruments for 
recording, collecting and storing physiological data. 

التشــخيصية للجلــد لالأغــراض الطبيــة؛ مجموعــات االختبــارات 
الطبيــة والتشــخيصية للحساســية؛ االأجهــزة الطبيــة والتشــخيصية 
ي لالأعصــاب عــرب 

ف الكهربــا�أ لفحــص الحساســية؛ أجهــزة التحفــري
ونيــة الحيويــة  لكرت الجلــد لعــالج آالم الجســم؛ أجهــزة العــالج االإ
لالأغــراض الطبيــة؛ أقطــاب كهربائيــة قابلــة للــزرع لالأغــراض الطبية؛ 
ونيــة الحيويــة التكيفيــة المفتوحــة والمغلقة  لكرت االأجهــزة الطبيــة االإ
ًا و / أو حجًبــا للعصــب ويمكنهــا اختياريـًـا تســجيل  ف ي توفــر تحفــري

الــىت
ــل  ــيولوجية، تحلي ــات الفس ــواردة والمعلم ــراءات ال ج ــات االإ إمكان
شــارات العصبيــة؛ أجهــزة  ي الوقــت الحقيقــي وتعديــل االإ

البيانــات �ف
ــط أو  ــالق المنضب ط ــل، االإ ات المؤج ــتحرف ــدواء للمس ــل ال توصي
ــزة  ــان؛ أجه نس ــم االإ ي جس

ــة �ف ات الصيدالني ــتحرف ــوري للمس الف
مراقبــة النــوم لالأغــراض الطبيــة؛ أجهــزة العــالج الكهرومغناطيــسي 
واالأجهــزة الكهرومغناطيســية لالأغــراض الطبيــة؛ أجهــزة العــالج 
باالأشــعة تحــت الحمــراء وأجهــزة االأشــعة تحــت الحمــراء لالأغــراض 
وأجهــزة  الصوتيــة  فــوق  بالموجــات  العــالج  أجهــزة  الطبيــة؛ 
ر  ف الموجــات فــوق الصوتيــة لالأغــراض الطبيــة؛ أجهــزة العــالج باللــري
ر لالأغــراض الطبيــة؛ أجهــزة التشــخيص لغايــات  ف وأجهــزة اللــري
ــرارة  ــن الح ؛ موازي ي ــىب ــتخدام الط ــة لالس وني لكرت ــة؛ االأدوات االإ طبي
يــد لالســتخدامات الطبيــة؛ االجزاء  ؛ رقعــات ترب ي لالســتخدام الطــىب
ــاء  ــة وأعض ــاء االصطناعي ــا ذكـــــر؛ االأعض ــع م ــدات لجمي والمع
ــدات  ــص، ومع ــخيصية، الفح ــل؛ التش ــع الحم ــزة من ــزرع؛ أجه ال
المراقبــة؛ مــواد ومنتجــات إغــالق الجــروح وتقطيــب الجــروح؛ 
ــة  ــراف الصناعي ــة االأط ــروح؛ زراع ــالج الج ــة وع ــدات الجراحي المع
التشــخيص  أجهــزة  الطبيــة؛  التصويــر  أجهــزة  واالصطناعيــة؛ 
؛  ي ــىب ــتخدام الط ــة لالس وني لكرت ــة االإ ــة؛ أدوات المراقب ــات طبي لغاي
االأدوات الطبيــة للتســجيل، جمــع وتخزيــن البيانــات الفســيولوجة. 

  

 

Date :31/05/2022  التاريخ :31/05/2022

Trademark No.:42830 العالمة التجارية رقم :  42830

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: SmithKline Beecham Limited  بإسم :  سميثكالين بيشام ليميتد

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

ي دبليو 8  
العنوان :  980 غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس �ت

9 جي أس، المملكة المتحدة  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Saba & Co. IP , tel: 2989760 
Saba & Co. IP , tel: 2989760 - Al Midan Center - 
2nd floor, P.O.Box 4472    

كاهم للملكية الفكرية - عمارة الميدان - الطابق  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
ي - هاتف 2989760 

الثا�ف
ة -   ي - هاتف 2989760 - ص .ب ب 4472 البري

 عمارة الميدان - الطابق الثا�ف

Goods/Services:
Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances; chemical, biochemical and biological 
preparations and agents for medical purposes; 
therapeutic agents (medical); adhesive patches for 
medical purposes; adhesive patches for surgical 
purposes; adhesive patches incorporating a 
pharmaceutical preparation; medicated patches, 
plasters and dressings for the treatment of skin 
diseases, conditions and disorders; vaccines; 
adjuvants for medical purposes; vitamins, minerals 
and food supplements; dietary preparations; dietary 
supplements and dietetic preparations; diagnostic 
preparations; disinfectants and antiseptics; medical 
dressings, coverings and applicators; pharmaceuticals 
and natural remedies; medicated and sanitising soaps 
and detergents; sanitary preparations and articles; 
drug delivery agents that facilitate the delivery of 
pharmaceutical preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ات ومــواد صيدالنية ودوائيــة؛ الكيميائية، المســتحرف مســتحرف
ــل  ــة؛ عوام ــراض الطبي ــة لالأغ ــة والبيولوجي ــل البيوكيميائي والعوام
عالجيــة )طبيــة)؛ رقــع الصقــة لالأغــراض الطبيــة؛ الرقــع الالصقــة 
مســتحرف  عــى  تحتــوي  الصقــة  رقــع  الجراحيــة؛  لالأغــراض 
؛ الرقــع الطبيــة، اللصقــات والضمــادات لعــالج االأمــراض  ي

صيــدال�ف
ــاعدة  ــواد مس ــات؛ م ــات؛ اللقاح ــاالت واالضطراب ــة، والح الجلدي
ــة؛  ــالت الغذائي ــادن والمكم ــات، والمع ــة؛ الفيتامين ــات طبي لغاي
ات  ــتحرف ــة ومس ــة الغذائي ــالت الحمي ــة؛ مكم ات الحمي ــتحرف مس
ــرات  ــراض؛ مطه ــخيص االم ات تش ــتحرف ــة؛ مس ــة الغذائي الحمي
الوضــع؛  وأدوات  االأغطيــة  الطبيــه،  الضمــادات  معقمــات؛  و 
الصابــون  الطبيعيــة؛  والعالجــات  الصيدالنيــة  ات  المســتحرف
ات واالأدوات  ومــواد التنظيــف الطبيــة والتعقيميــة؛ المســتحرف
ات  ي تســهل إعطــاء المســتحرف

الصحيــة؛ عوامــل إعطــاء الــدواء الــىت
ــة.  الصيدالني

  

 

Date :31/05/2022  التاريخ :31/05/2022

Trademark No.:42831 العالمة التجارية رقم :  42831

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: SmithKline Beecham Limited  بإسم :  سميثكالين بيشام ليميتد

Applicant Address980:  Great West Road, 
Brentford, Middlesex TW8 9GS, United Kingdom 

ي دبليو 8  
العنوان :  980 غريت وست رود، برنتفورد، ميدلسكس �ت

9 جي أس، المملكة المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Saba & Co. IP , tel: 2989760 
Saba & Co. IP , tel: 2989760 - Al Midan Center - 
2nd floor, P.O.Box 4472    

كاهم للملكية الفكرية - عمارة الميدان - الطابق  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
ي - هاتف 2989760 

الثا�ف
ة -   ي - هاتف 2989760 - ص .ب ب 4472 البري

 عمارة الميدان - الطابق الثا�ف

Goods/Services:
Surgical and medical apparatus and instruments; 
inhalers; injectors for medical purposes; medical 
apparatus and instruments for use in the diagnosis 
and treatment of skin diseases, conditions and 
disorders; artificial skin for surgical purposes; artificial

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة وأدوات جراحيــة وطبيــة؛ أجهــزة لالستنشــاق؛ محاقــن 
ي 

�ف المســتخدمة  الطبيــة  واالأدوات  االأجهــزة  طبيــة؛  لغايــات 
ــات؛  ــاالت واالضطراب ــة، والح ــراض الجلدي ــالج االأم ــخيص وع تش
جلــد إصطناعــي الأغــراض جراحيــة؛ جلــد إصطناعــي الســتبدال 
االأغشــية؛ مــواد خياطــة أو تقطيــب الجــروح؛ أدوات تخريــم الأخــذ
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skin replacing membranes; suture materials; skin 
biopsy punches; surgical punches; apparatus for 
carrying out diagnostic tests of the skin for medical 
purposes;  medical and diagnostic test kits for allergies; 
medical and diagnostic apparatus for allergy testing;  
transcutaneous electrical nerve stimulation devices 
to treat body pain; bioelectronic treatment devices 
for medical purposes; implantable electrodes for 
medical purposes; adaptive open and or closed-loop 
bioelectronic medical devices that deliver stimulation 
and/or blocking to a nerve and optionally can 
record incoming action potentials and physiological 
parameters, analyse data in real time and modulate 
neural signalling; drug delivery devices for the deferred, 
controlled or immediate release of pharmaceutical 
preparations into the human body; sleep monitoring 
devices for medical purposes; electromagnetic therapy 
devices and electromagnetic apparatus for medical 
purposes; infrared therapy devices and infrared 
apparatus for medical purposes; ultrasound therapy 
devices and ultrasound apparatus for medical purposes; 
laser therapy devices and laser apparatus for medical 
purposes; diagnostic apparatus for medical purposes; 
electronic instruments for medical use; thermometers 
for medical use; cooling patches for medical use; parts 
and fittings for all aforesaid goods; artificial organs 
and implants; contraceptive devices; diagnostic, 
examination, and monitoring equipment; suture and 
wound closing materials and products; surgical and 
wound treating equipment; prosthetics and artificial 
implants; medical imaging apparatus; diagnostic 
apparatus for medical purposes; electronic monitoring 
instruments for medical use; medical instruments for 
recording, collecting and storing physiological data. 

جــراء االختبــارات  خزعــة الجلــد؛ أدوات تخريــم للجراحــة؛ أجهــزة الإ
التشــخيصية للجلــد لالأغــراض الطبيــة؛ مجموعــات االختبــارات 
الطبيــة والتشــخيصية للحساســية؛ االأجهــزة الطبيــة والتشــخيصية 
ي لالأعصــاب عــرب 

ف الكهربــا�أ لفحــص الحساســية؛ أجهــزة التحفــري
ونيــة الحيويــة  لكرت الجلــد لعــالج آالم الجســم؛ أجهــزة العــالج االإ
لالأغــراض الطبيــة؛ أقطــاب كهربائيــة قابلــة للــزرع لالأغــراض الطبية؛ 
ونيــة الحيويــة التكيفيــة المفتوحــة والمغلقة  لكرت االأجهــزة الطبيــة االإ
ًا و / أو حجًبــا للعصــب ويمكنهــا اختياريـًـا تســجيل  ف ي توفــر تحفــري

الــىت
ــل  ــيولوجية، تحلي ــات الفس ــواردة والمعلم ــراءات ال ج ــات االإ إمكان
شــارات العصبيــة؛ أجهــزة  ي الوقــت الحقيقــي وتعديــل االإ

البيانــات �ف
ــط أو  ــالق المنضب ط ــل، االإ ات المؤج ــتحرف ــدواء للمس ــل ال توصي
ــزة  ــان؛ أجه نس ــم االإ ي جس

ــة �ف ات الصيدالني ــتحرف ــوري للمس الف
مراقبــة النــوم لالأغــراض الطبيــة؛ أجهــزة العــالج الكهرومغناطيــسي 
واالأجهــزة الكهرومغناطيســية لالأغــراض الطبيــة؛ أجهــزة العــالج 
باالأشــعة تحــت الحمــراء وأجهــزة االأشــعة تحــت الحمــراء لالأغــراض 
وأجهــزة  الصوتيــة  فــوق  بالموجــات  العــالج  أجهــزة  الطبيــة؛ 
ر  ف الموجــات فــوق الصوتيــة لالأغــراض الطبيــة؛ أجهــزة العــالج باللــري
ر لالأغــراض الطبيــة؛ أجهــزة التشــخيص لغايــات  ف وأجهــزة اللــري
ــرارة  ــن الح ؛ موازي ي ــىب ــتخدام الط ــة لالس وني لكرت ــة؛ االأدوات االإ طبي
يــد لالســتخدامات الطبيــة؛ االجزاء  ؛ رقعــات ترب ي لالســتخدام الطــىب
ــاء  ــة وأعض ــاء االصطناعي ــا ذكـــــر؛ االأعض ــع م ــدات لجمي والمع
ــدات  ــص، ومع ــخيصية، الفح ــل؛ التش ــع الحم ــزة من ــزرع؛ أجه ال
المراقبــة؛ مــواد ومنتجــات إغــالق الجــروح وتقطيــب الجــروح؛ 
ــة  ــراف الصناعي ــة االأط ــروح؛ زراع ــالج الج ــة وع ــدات الجراحي المع
التشــخيص  أجهــزة  الطبيــة؛  التصويــر  أجهــزة  واالصطناعيــة؛ 
؛  ي ــىب ــتخدام الط ــة لالس وني لكرت ــة االإ ــة؛ أدوات المراقب ــات طبي لغاي
االأدوات الطبيــة للتســجيل، جمــع وتخزيــن البيانــات الفســيولوجة. 

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42832 العالمة التجارية رقم :  42832

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Al anan For parts and 
accessories of trucks and heavy equipment 

كة العنان لقطع وكماليات الشاحنات والمعدات الثقيلة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus/ jammaen                                        ف العنوان :  نابلس/ جماع�ي

312  



301

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Montaser Hani Hassan Shyokhy 
Hebron- Ras aljorah- Almanasrah building    

ي حسن شيوخي 
عنوان التبليغ  :  منتر ها�ف

 الخليل/ راس الجورة- عمارة المنصارة 

Goods/Services:
Reduction gears for land vehicles.Mirrors (Rearview?).
vehicles for alarms R.Rims for vehicle wheels . Running 
boards (Vehicle?) .Safety belts for vehicle seats .Segments 
(Brake?) for vehicles . Ski carriers for cars . Steering 
wheels for vehicles . Trailer hitches for vehicles Tyres 
for vehicle wheels . Tyres (Non-skid devices for vehicle-) 
.Vehicle seats 1 Windows for vehicles Windscreen wipers 
Windshields

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للمركبــات  الرعــة  تخفيــض  الخلفية,مســننات  الرؤيــة  مرايــا 
ــالت  ــارات لعج ــف ,اط ــات للخل ــوع المركب ــذار رج ــزة ان ية,أجه الرب
مكابــح  قطــع  المركبــات,  لمقاعــد  أمــان  أحزمــة  المركبــات, 
ــات  ــه المركب ــالت توجي ــيارات, عج ــاالت للس ــالت زج المركبات,حام
وصــالت ربــط المقطــورات للمركبــات اطــارات العجــالت المركبــات 
ادوات مانعــة االنــزالق اطــارات المركبــات مقاعــد للمركبــات نوافــذ 
للمركبــات مســاحات زجــاج المركبــات االمامــي زجــاج المركبــات 

ــي  االمام

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42833 العالمة التجارية رقم :  42833

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Vegan Palestine for vegan 
products

ية  ف للمنتجات الخرف ف الفلسطيني�ي ي�ي كة الخرف بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah, Ain Munjid, Hanna 
Ghanem Street, Mobile 0599617221   

ف منجد شارع حنا غانم جوال 0599617221     العنوان :  رام الله ع�ي

Applicant for Correspondence:  
Vegan Palestine for vegan products
Ramallah, Ain Munjid, Hanna Ghanem Street, 
Mobile 0599617221   

ية  ف للمنتجات الخرف ف الفلسطيني�ي ي�ي كة الخرف عنوان التبليغ  :  �ش
ف منجد شارع حنا غانم جوال 0599617221  رام الله ع�ي

Goods/Services:
Milk , Milk beverages milk predominating  , Milk 
products , Whey , Tofu  , Yoghurt  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف   حليب ، منتجات الحليب )يكون الحليب هو السائد فيها ) ، ل�ب

ف رائب زبادي  مخيض ، توفو )فول صويا مخمر ) ، ل�ب

313  



302

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42834 العالمة التجارية رقم :  42834

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Vegan Palestine for vegan 
products

ية  ف للمنتجات الخرف ف الفلسطيني�ي ي�ي كة الخرف بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Ain Munjid, Hanna 
Ghanem Street, Mobile 0599617221   

ف منجد شارع حنا غانم جوال 0599617221     العنوان :  رام الله ع�ي

Applicant for Correspondence:  
Vegan Palestine for vegan products
Ramallah, Ain Munjid, Hanna Ghanem Street, 
Mobile 0599617221   

ية  ف للمنتجات الخرف ف الفلسطيني�ي ي�ي كة الخرف عنوان التبليغ  :  �ش
ف منجد شارع حنا غانم جوال 0599617221  رام الله ع�ي

Goods/Services:
Milk , Milk beverages milk predominating  , Milk 
products , Whey , Tofu  , Yoghurt    

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  حليب ، منتجات الحليب )يكون الحليب هو السائد فيها ) ، ل�ب

ف رائب زبادي  مخيض ، توفو )فول صويا مخمر ) ، ل�ب
  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42835 العالمة التجارية رقم :  42835

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Vegan Palestine for vegan 
products

ية  ف للمنتجات الخرف ف الفلسطيني�ي ي�ي كة الخرف بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Ain Munjid, Hanna 
Ghanem Street, Mobile 0599617221   

ف منجد شارع حنا غانم جوال 0599617221     العنوان :  رام الله ع�ي
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Applicant for Correspondence:  
Vegan Palestine for vegan products
Ramallah, Ain Munjid, Hanna Ghanem Street, 
Mobile 0599617221   

ية  ف للمنتجات الخرف ف الفلسطيني�ي ي�ي كة الخرف عنوان التبليغ  :  �ش
ف منجد شارع حنا غانم جوال 0599617221  رام الله ع�ي

Goods/Services:
Milk , Milk beverages milk predominating  , Milk 
products , Whey , Tofu  , Yoghurt    

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  حليب ، منتجات الحليب )يكون الحليب هو السائد فيها ) ، ل�ب

ف رائب زبادي  مخيض ، توفو )فول صويا مخمر ) ، ل�ب

اطات خاصة:عدم الحماية عى Palestine In Vegan بمعزل  اشرت
عن العالمة

  

 

Date :06/06/2022  التاريخ :06/06/2022

Trademark No.:42836 العالمة التجارية رقم :  42836

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: UGUR SOGUTMA MAKINALARI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

ي تيجاريت 
ي �ف بإسم :  يوجور سوجاتما ماكيناالري سانا�ي

ي 
كيىت انونيم شري

Applicant Address: Mahmutbey mahallesi 2534 
Sokak No:9A Bagcilar - Istanbul, Turkey 

العنوان :  محمودبيه ماهاليسي 2534 سوكاك نو: 9 ايه 
باغجالر - اسطنبول، تركيا  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Lighting installations; lights for vehicles and interior-
exterior spaces; Heating installations using solid, liquid or 
gas fuels or electricity, central heating boilers, boilers for 
heating installations, radiators [heating], heat exchangers, 
not parts of machines, stoves, kitchen stoves, solar thermal 
collectors [heating]; Steam, gas and fog generators, steam 
boilers, other than parts of machines, acetylene generators, 
oxygen generators, nitrogen generators; Installations for 
air-conditioning and ventilating; Cooling installations and 
freezers; Electric and gas-powered devices, installations 
and apparatus for cooking, drying and boiling: cookers, 
electric cooking pots, electric water heaters, barbecues, 
electric laundry driers; hair driers; hand drying apparatus; 
Sanitary installations, taps [faucets], shower installations, 
toilets [water-closets], shower and bathing cubicles, bath 
tubs, toilet seats, sinks, wash-hand basins [parts of sanitary

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ضــاءة؛ أضــواء للمركبــات والمســاحات الداخليــة  تركيبــات االإ
ــتخدم  ي تس

ــىت ــة ال ــات التدفئ ــآت أو تركيب ــة؛ منش والخارجي
الوقــود الصلــب أو الســائل أو الغــازي أو الكهربــاء، مراجــل 
التدفئــة المركزيــة، مراجــل منشــآت التدفئــة، المشــعات 
ــن االآالت؛  ــزاء م ــس أج ــة ولي ــادالت الحراري ــة[؛ المب ]التدفئ
ــات  ــخ، مجمع ــران المطب ــد أو أف ــران، مواق ــد أو االأف المواق
الحراريــة الشمســية ]التدفئــة[؛ مولــدات البخــار والغــاز 
ــدات  ــزاء االآالت؛ مول ــالف أج ــار بخ ــل البخ ــاب، مراج والضب
؛  ف وجــ�ي النيرت ، مولــدات  ف ، مولــدات االأكســج�ي ف االأســيتيل�ي
ــد والمجمــدات؛  ي ــة؛ منشــآت الترب منشــآت التكييــف والتهوي
كيبــات واالأجهــزة  ي تعمــل بالكهربــاء والغــاز، الرت

االأجهــزة الــىت
الطبــخ  ي 

أوا�ف طباخــات،  ؛  والغــىي والتجفيــف  للطبــخ 
ــواء،  ــد الش ــة، مواق ــاه الكهربائي ــخانات المي ــة، س الكهربائي
مجففــات الغســيل الكهربائيــة؛ مجففــات الشــعر؛ جهــاز
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installations], washers for water taps, stuffings (tap valves); 
Water softening apparatus; water purification apparatus; 
water purification installations; waste water purification 
installations; Electric bed warmers and electric blankets, 
not for medical use; electric pillow warmers; electric or 
non-electric footwarmers; hot water bottles, electrically 
heated socks; Filters for aquariums and aquarium filtration 
apparatus; Industrial type installations for cooking, drying 
and cooling purposes; Pasteurizers and sterilizers 

ــات[،  ــري ]الحنفي ــة، الصناب ــات الصحي كيب ــد؛ الرت ــف الي تجفي
كبائــن  الميــاه[،  ]دورات  المراحيــض  الــدش،  تركيبــات 
مقاعــد  االســتحمام،  أحــواض  والشــور،  االســتحمام 
ــن  ــزاء م ــد ]أج ــيل الي ــواض غس ــارف، أح ــاض، المص المرح
كيبــات الصحيــة[، فلكــة لصنابــري الميــاه، الحشــوات  الرت
ف الميــاه؛ جهــاز  )صمامــات الصنبــور أو الحنفيــة)؛ جهــاز تليــ�ي
ــاه  ــة مي ــاه؛ منشــآت تنقي ــة المي ــاه؛ منشــآت تنقي ــة المي تنقي
الــرف الصحــي؛ تدفئــة الريــر الكهربائيــة والبطانيــات 
؛ تدفئــة الوســادة  ي الكهربائيــة وليــس لالســتخدام الطــىب
ــة؛  ــة أو غــري الكهربائي ف الكهربائي ــة القدمــ�ي ــة؛ تدفئ الكهربائي
زجاجــات المــاء الســاخن، الجــوارب المســخنة كهربائيــا؛ 
أحــواض  ترشــيح  وجهــاز  الســمك  الأحــواض  مرشــحات 
الســمك؛ تركيبــات مــن النــوع الصناعــي الأغــراض الطهــي 

ة ومعقمــات.  يــد؛ أجهــزة بســرت والتجفيــف والترب

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42837 العالمة التجارية رقم :  42837

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Al-Atout Pizza Restaurants 
company 

ا العطعوط  ف كة   مطاعم بيرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Montazah Roundabout 
/ Al-Montazah Junction / Nablus Mall Complex    
NABLUS. The Ring Road  Street / The Alacademiya       
mobile:      0599972707 azzzam85@gmail.com 

ة /  ف العنوان :  1- الرنج  روود    /  شارع  االكاديمية     2-   دوار المنرت
ه / مجمع  نابلس  مول    -   نابلس ف دوار  المترف

  azzzam85@gmail.com    0599972707 : جوال 

Applicant for Correspondence:  
The office of Attorney Azzam Al-Sakhal 
nablus- Palestine Street, Fretakh Building - 
Second Floor - Mobile: 0599972707, Email: 
azzzam85@gmail.co    

عنوان التبليغ  :  مكتب المحامي عزام السخل- 
- جوال: 0599972707،  ي

 نابلس- شارع  عمارة فريتخ- طابق ثا�ف
 azzzam85@gmail.com :ايميل

Goods/Services:
Snack-bars Self-service restaurants  .  Restaurants 
Cafeterias Café 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة .مطاعم الخدمة الذاتية 

يات ، المقاهي  ،المطاعم _، الكافتري

ا بمعزل عن العالمة ف اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة بيرت اشرت
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Date :02/06/2022  التاريخ :02/06/2022

Trademark No.:42838 العالمة التجارية رقم :  42838

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address: Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Computer software and mobile applications; computer 
software for electronically trading, storing, sending, 
receiving, accepting, and transmitting digital and 
virtual currency; computer software for electronically 
accepting and transmitting digital, virtual, and fiat 
currency; computer software for managing digital, 
virtual, and fiat currency payment transactions; 
computer software for managing virtual currency 
payment and exchange transactions; computer software 
for providing electronic cryptocurrency exchange 
services; computer software for use as a cryptocurrency 
and virtual currency wallet; computer software for use 
as a mobile and electronic wallet; computer software 
for payment processing; computer software for 
contactless payment processing; computer software for 
processing, facilitating, verifying, and authenticating 
mobile payments and contactless transactions with 
retailers, merchants, and vendors using a mobile 
device; computer software for processing of payments 
and financial transactions made via credit cards, charge 
cards, debit cards, prepaid cards, mobile wallets, and 
electronic wallets; computer software for capturing, 
managing, and storing credit card and debit card 
information; computer software for financial trading; 
computer software for financial exchange; software for 
non-fungible token (NFT) ticketing; computer software 
for creating non-fungible tokens (NFTs); computer 
game software; video game software; charge cards; 
credit cards; debit cards; cryptocurrency wallets; music, 
audio, video, and multimedia files; non-fungible token 
(NFT) music, audio, video, and multimedia files; music,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برمجيــات الحاســوب وتطبيقــات الهاتــف المحمــول؛ برمجيــات 
اضيــة  ي بالعملــة الرقميــة واالفرت

و�ف لكــرت الحاســوب للتــداول االإ
برمجيــات  ونقلهــا؛  وقبولهــا  واســتالمها  وإرســالها  وتخزينهــا 
اضيــة والورقية  الحاســوب لقبــول وإرســال العمالت الرقميــة واالفرت
دارة معامــالت الدفــع بالعمــالت  ونًيــا؛ برمجيــات الحاســوب الإ إلكرت
ــوب  ــات الحاس ــة؛ برمجي ــالت الورقي ــة والعم اضي ــة واالفرت الرقمي
اضيــة؛ برمجيــات  دارة معامــالت الدفــع ورصف العمــالت االفرت الإ
ونيــة؛  لكرت الحاســوب لتقديــم خدمــات تبــادل العمــالت الرقميــة االإ
اضيــة  برمجيــات الحاســوب الســتخدامها كمحفظــة للعمــالت االفرت
والعمــالت المشــفرة؛ برمجيــات الحاســوب الســتخدامها كمحفظــة 
ــات؛  ــة المدفوع ــوب لمعالج ــات الحاس ــة؛ برمجي وني ــة وإلكرت نقال
برمجيــات الحاســوب لمعالجــة الدفــع بــدون لمــس؛ برمجيــات 
ــرب  ــس ع ــدون لم ــالت ب ــات والمعام ــة مدفوع ــوب لمعالج الحاس
الهاتــف مــع تجــار التجزئــة والتجــار والمورديــن وتســهيلها والتحقــق 
ــوب  ــات الحاس ــول؛ برمجي ــاز محم ــتخدام جه ــا باس ــا وإثباته منه
ي تتــم عــرب بطاقات 

لمعالجــة المدفوعــات والمعامــالت الماليــة الــىت
االئتمــان وبطاقــات الرصيــد وبطاقــات الخصــم والبطاقات مســبقة 
ــات  ــة؛ برمجي وني لكرت ــظ االإ ــة والمحاف ــظ المحمول ــع والمحاف الدف
ــان  ــات االئتم ــات بطاق ــن معلوم ــاط وإدارة وتخزي ــوب اللتق الحاس
؛  المــاىلي للتــداول  الحاســوب  برمجيــات  الخصــم؛  وبطاقــات 
برمجيــات الحاســوب للبورصــات الماليــة؛ برمجيــات الحاســوب 
صــدار تذاكــر الرمــوز غــري القابلــة لالســتبدال )NFT) ؛ برمجيــات  الإ
؛   (NFTs( لالســتبدال  القابلــة  غــري  الرمــوز  نشــاء  الإ الحاســوب 
برمجيــات ألعــاب الحاســوب؛ برمجيــات العــاب الفيديــو؛ بطاقــات 
الرصيــد؛ بطاقــات االئتمــان؛ بطاقــات الخصــم؛ محافــظ العمــالت 
والفيديــو والوســائط  الموســيقى والصــوت  ملفــات  المشــفرة؛ 
المتعــددة؛ ملفــات الموســيقى والصــوت والفيديــو والوســائط 
المتعــددة غــري القابلــة لالســتبدال )NFT) ؛ ملفــات الموســيقى
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audio, video, and multimedia files authenticated by 
non-fungible tokens (NFTs). 

والصــوت والفيديــو والوســائط المتعــددة الموثقــة بواســطة رمــوز 
 .(NFTs( غــري قابلــة لالســتبدال

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42839 العالمة التجارية رقم :  42839

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address: Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Clothing; apparel; accessories; headwear; footwear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبس؛ ثياب؛ مستلزمات؛ أغطية الرأس؛ لباس القدم. 

  

 

Date :02/06/2022  التاريخ :02/06/2022

Trademark No.:42840 العالمة التجارية رقم :  42840

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: H&M Food and Marketing 
Company 

كة اتش اند ام للمواد الغذائية والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Ram, Abu Gharbia Building   العنوان :  الرام عمارة ابو غربية

Applicant for Correspondence:  
Adv Thaer Badwan 
Adv Thaer Badwan Ramallah, Al-Isra Building, 7th 
floor, Mobile 0598040115    

عنوان التبليغ  :  المحامي ثائر بدوان 
 المحامي ثائر بدوان رام الله عمارة اال�اء ط 7 جوال 0598040115 

Goods/Services:
Tuna fish 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سمك تونا 

اطات خاصة:عدم الحماية عى رسمة السمكة اشرت
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Date :02/06/2022  التاريخ :02/06/2022

Trademark No.:42841 العالمة التجارية رقم :  42841

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: H&M Food and Marketing 
Company 

كة اتش اند ام للمواد الغذائية والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Ram, Abu Gharbia Building   العنوان :  الرام عمارة ابو غربية

Applicant for Correspondence:  
Adv  Thaer Badwan 
Adv Thaer Badwan Ramallah, Al-Irsal Street, Al-
Isra Building, 7th floor, Mobile 0598040115    

عنوان التبليغ  :  المحامي ثائر بدوان 
 المحامي ثائر بدوان رام الله شارع االرسال عمارة اال�اء ط 7 جوال 

 0598040115

Goods/Services:
Corn oil 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيت ذرة 

  

 

Date :02/06/2022  التاريخ :02/06/2022

Trademark No.:42842 العالمة التجارية رقم :  42842

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: H&M Food and Marketing 
Company 

كة اتش اند ام للمواد الغذائية والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Ram, Abu Gharbia Building   العنوان :  الرام عمارة ابو غربية

Applicant for Correspondence:  
Adv  Thaer Badwan 
Adv Thaer Badwan Ramallah, Al-Irsal Street, Al-
Isra Building, 7th floor, Mobile 0598040115    

عنوان التبليغ  :  المحامي ثائر بدوان 
 المحامي ثائر بدوان رام الله االرسال عمارة اال�اء ط 7 جوال 

 0598040115

Goods/Services:
Rice 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ارز 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة ارز اشرت
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Date :02/06/2022  التاريخ :02/06/2022

Trademark No.:42843 العالمة التجارية رقم :  42843

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: H&M Food and Marketing 
Company 

كة اتش اند ام للمواد الغذائية والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Ram, Abu Gharbia Building   العنوان :  الرام عمارة ابو غربية

Applicant for Correspondence:  
Adv Thaer Badwan 
Adv Thaer Badwan Ramallah, Al-Irsal Street, Al-
Isra Building, 7th floor, Mobile 0598040115    

عنوان التبليغ  :  المحامي ثائر بدوان 
 المحامي ثائر بدوان رام الله االرسال عمارة اال�اء ط 7 جوال 

 0598040115

Goods/Services:
Rice 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ارز 

  

 

Date :02/06/2022  التاريخ :02/06/2022

Trademark No.:42844 العالمة التجارية رقم :  42844

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: H&M Food and Marketing 
Company 

كة اتش اند ام للمواد الغذائية والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Ram, Abu Gharbia Building   العنوان :  الرام عمارة ابو غربية

Applicant for Correspondence:  
Adv Thaer Badwan 
Adv Thaer Badwan Ramallah, Al-Irsal Street, Al-
Isra Building, 7th floor, Mobile 0598040115    

عنوان التبليغ  :  المحامي ثائر بدوان 
 المحامي ثائر بدوان رام الله االرسال عمارة اال�اء ط 7 جوال 

 0598040115

Goods/Services:
Ric 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ارز 
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Date :02/06/2022  التاريخ :02/06/2022

Trademark No.:42845 العالمة التجارية رقم :  42845

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: H&M Food and Marketing 
Company 

كة اتش اند ام للمواد الغذائية والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address :Al-Ram, Abu Gharbia Building   العنوان :  الرام عمارة ابو غربية

Applicant for Correspondence:  
Adv Thaer Badwan 
Adv Thaer Badwan Ramallah, Al-Irsal Street, Al-
Isra Building, 7th floor, Mobile 0598040115    

عنوان التبليغ  :  المحامي ثائر بدوان 
 المحامي ثائر بدوان رام الله االرسال عمارة اال�اء ط 7 جوال 

 0598040115

Goods/Services:
Sunflower oil for food 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زيت عباد الشمس للطعام 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة زيت دوار الشمس اشرت

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42846 العالمة التجارية رقم :  42846

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address: Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 
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Goods/Services:
Providing an online marketplace; providing an online 
marketplace for non-fungible tokens (NFTs); providing 
an online marketplace for buyers and sellers of digital 
goods authenticated by non-fungible tokens (NFTs); 
retail store services; online retail store services; online 
retail store services for non-fungible tokens (NFTs); 
management of event ticketing for others; business 
development services; business management services; 
business organization services; business administration 
services; business networking services; advertising and 
marketing services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن)  ــا�ش )ان-الي ــوق مب ــري س ــن)؛ توف ــا�ش )ان-الي ــوق مب ــري س توف
للرمــوز غــري القابلــة لالســتبدال )NFTs) ؛ توفــري ســوق مبــا�ش )ان-
ــطة  ــة بواس ــة الموثق ــلع الرقمي ف للس ــ�ي ين والبائع ــرت ــن) للمش الي
ــع  ــر البي ــات متاج ــتبدال )NFTs) ؛ خدم ــة لالس ــري القابل ــوز غ الرم
بالتجزئــة؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة مبــا�ش )ان-اليــن)؛ 
ــري  ــوز غ ــن) للرم ــا�ش )ان-الي ــة مب ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج خدم
الفعاليــات  تذاكــر  إصــدار  إدارة  )NFTs)؛  لالســتبدال  القابلــة 
لالآخريــن؛ خدمــات تطويــر االأعمــال؛ خدمــات إدارة االأعمــال؛ 
خدمــات تنظيــم االأعمــال؛ خدمــات إدارة االأعمــال؛ خدمــات إقامــة 

ــويق.  ــة والتس ــات الدعاي ــال ؛ خدم ــبكات االأعم ش

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42848 العالمة التجارية رقم :  42848

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address: Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Non-downloadable computer software; non-
downloadable computer software for electronically 
trading, storing, sending, receiving, accepting, 
and transmitting digital and virtual currency; non-
downloadable computer software for electronically 
accepting and transmitting digital, virtual, and fiat 
currency; non-downloadable computer software for 
managing digital, virtual, and fiat currency payment 
transactions; non-downloadable computer software 
for managing virtual currency payment and exchange 
transactions; cloud-based computer software for 
providing electronic cryptocurrency exchange 
services; cloud-based computer software for use as a 
cryptocurrency and virtual currency wallet; cloud-based

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوب  ــات الحاس ــل؛ برمجي ي ف ــة للترف ــري القابل ــوب غ ــات الحاس برمجي
الرقميــة  بالعملــة  ي 

و�ف لكــرت االإ للتــداول  يــل  ف للترف القابلــة  غــري 
اضيــة وتخزينهــا وإرســالها واســتالمها وقبولهــا ونقلهــا؛  واالفرت
يــل لقبــول وإرســال العمــالت  ف برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة للترف
ــوب  ــات الحاس ــا؛ برمجي ونًي ــة إلكرت ــة والورقي اضي ــة واالفرت الرقمي
ــة  ــالت الرقمي ــع بالعم ــالت الدف دارة معام ــل الإ ي ف ــة للترف ــري القابل غ
اضيــة والعمــالت الورقيــة؛ برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة  واالفرت
اضيــة؛  دارة معامــالت الدفــع ورصف العمــالت االفرت يــل الإ ف للترف
برمجيــات الحاســوب الســحابية لتقديــم خدمــات تبــادل العمــالت 
ــتخدامها  ــحابية الس ــوب س ــات الحاس ــا؛ برمجي ونًي ــفرة إلكرت المش
ــات  ــفرة؛ برمجي ــالت المش ــة والعم اضي ــالت االفرت ــة للعم كمحفظ
ونيــة؛  الحاســوب ســحابية الســتخدامها كمحفظــة نقالــة وإلكرت
يــل لمعالجــة المدفوعــات؛ ف برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة للترف
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computer software for use as a mobile and electronic 
wallet; non-downloadable computer software for 
payment processing; non-downloadable computer 
software for financial trading; non-downloadable 
computer software for financial exchange; non-
downloadable computer software for non-fungible 
token (NFT) ticketing; non-downloadable computer 
software for creating non-fungible tokens (NFTs); 
non-downloadable computer software for contactless 
payment processing; non-downloadable computer 
software for processing, facilitating, verifying, and 
authenticating mobile payments and contactless 
transactions with retailers, merchants, and vendors 
using a mobile device; non-downloadable computer 
software for processing of payments and financial 
transactions made via credit cards, charge cards, debit 
cards, prepaid cards, mobile wallets, and electronic 
wallets; non-downloadable computer software for 
capturing, managing, and storing credit card and 
debit card information; providing a website for users 
to download music, audio, video and multimedia files; 
providing computer software for users to download 
music, audio, video and multimedia files; electronic 
storage of digital audio, video, and multimedia files. 

؛  المــاىلي للتــداول  يــل  ف للترف القابلــة  غــري  الحاســوب  برمجيــات 
يــل للبورصــات الماليــة؛  ف برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة للترف
صــدار تذاكــر الرمــوز  يــل الإ ف ــة للترف ــات الحاســوب غــري القابل برمجي
غــري القابلــة لالســتبدال )NFT) ؛ برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة 
نشــاء الرمــوز غــري القابلــة لالســتبدال )NFTs) ؛ برمجيــات  يــل الإ ف للترف
ــس؛  ــدون لم ــع ب ــة الدف ــل لمعالج ي ف ــة للترف ــري القابل ــوب غ الحاس
ــات  ــة مدفوع ــل لمعالج ي ف ــة للترف ــري القابل ــوب غ ــات الحاس برمجي
والمعامــالت بــدون لمــس عــرب الهاتــف مــع تجــار التجزئــة والتجــار 
ــاز  ــتخدام جه ــا باس ــا وإثباته ــق منه ــهيلها والتحق ــن وتس والموردي
يــل لمعالجــة  ف محمــول؛ برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة للترف
ي تتــم عــرب بطاقــات االئتمــان 

المدفوعــات والمعامــالت الماليــة الــىت
وبطاقــات الرصيــد وبطاقــات الخصــم والبطاقــات مســبقة الدفــع 
ونيــة؛ برمجيات الحاســوب  لكرت والمحافــظ المحمولــة والمحافــظ االإ
يــل اللتقــاط وإدارة وتخزيــن معلومــات بطاقــات  ف غــري القابلــة للترف
ف  ــتخدم�ي ــب للمس ــع وي ــري موق ــم؛ توف ــات الخص ــان وبطاق االئتم
والوســائط  والفيديــو  والصــوت  الموســيقى  ملفــات  يــل  ف لترف
يــل ملفات  ف ف لترف المتعــددة؛ توفــري برمجيات حاســوبية للمســتخدم�ي
ــن  ــددة؛ التخزي ــائط المتع ــو والوس ــوت والفيدي ــيقى والص الموس
والوســائط  الرقميــة  والفيديــو  الصــوت  لملفــات  ي 

و�ف لكــرت االإ
ــددة.  المتع

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42849 العالمة التجارية رقم :  42849

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address: Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Cryptocurrency exchange services; cryptocurrency 
trading services; financial exchange; futures exchange 
services; providing a financial exchange for trading 
virtual currency; on-line real-time currency trading; 
providing an electronic trading platform; providing an 
electronic trading platform for purchasing and selling

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات رصف العمــالت المشــفرة؛ خدمــات تــداول العمــالت 
ــة؛  ــود االآجل ــة العق ــات بورص ــة؛ خدم ــة المالي ــفرة؛ البورص المش
تــداول  اضيــة؛  االفرت العمــالت  لتــداول  ماليــة  بورصــة  توفــري 
ــة  ــري منص ــن)؛ توف ة )ان-الي ــا�ش ــي مب ــت الحقيق ي الوق

ــالت �ف العم
ــع  اء وبي ــرش ــة ل وني ــداول إلكرت ــة ت ــري منص ــة؛ توف وني ــداول إلكرت ت
ــرى؛ ــة أخ ــة رقمي ــة أو عمل ــة ورقي ــل عمل ــة مقاب ــالت الرقمي العم
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digital currency in exchange for fiat currency or other 
digital currency; providing financial information; 
providing financial information about exchange rates; 
financial management; financial management of digital 
assets and digital asset portfolios; financial services; 
financial transaction services; financial trading services; 
financial clearinghouse services; payment processing 
services; electronic payment services; charge card 
payment processing services; credit card payment 
processing services; debit card payment processing 
services; prepaid card payment processing services; 
brokerage services; financial research services; financial 
custodian services. 

توفــري المعلومــات الماليــة؛ توفــري المعلومــات الماليــة حــول 
دارة الماليــة لالأصــول الرقميــة  أســعار الــرف؛ ادارة ماليــة؛ االإ
خدمــات  الماليــة؛  الخدمــات  الرقميــة؛  االأصــول  ومحافــظ 
؛ خدمــات غرفــة  المعامــالت الماليــة؛ خدمــات التــداول المــاىلي
المقاصــة الماليــة؛ خدمــات معالجــة الدفــع؛ خدمــات الدفــع 
االئتمــان؛  ببطاقــات  الدفــع  معالجــة  خدمــات  ؛  ي

و�ف لكــرت االإ
ــة  ــات معالج ــان؛ خدم ــات االئتم ــع ببطاق ــة الدف ــات معالج خدم
ــات  ــع بالبطاق ــة الدف ــات معالج ــم؛ خدم ــات الخص ــع ببطاق الدف
؛  ــاىلي ــث الم ــات البح ــاطة؛ خدم ــات الوس ــبًقا؛ خدم ــة مس المدفوع

خدمــات الوصايــة الماليــة. 

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42850 العالمة التجارية رقم :  42850

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address :Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا 

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Entertainment services; online game services; 
online video game services; online computer game 
services; providing online music, audio, video, and 
multimedia; providing information via a website in the 
field of music and entertainment; ticket reservation 
and booking for entertainment, musical, sporting, 
educational and cultural events; ticket agency services 
for entertainment, musical, sporting, educational and 
cultural events. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة )ان-اليــن)؛ خدمــات  خدمــات ترفيهيــة؛ خدمــات االألعــاب المبــا�ش
ــر  ــن)؛ خدمــات ألعــاب الكمبيوت ة )ان-الي ــا�ش ــو المب ألعــاب الفيدي
والفيديــو  والصــوت  الموســيقى  توفــري  )ان-اليــن)؛  ة  المبــا�ش
ة )ان-اليــن)؛ توفــري المعلومــات عــرب  والوســائط المتعــددة المبــا�ش
فيــه؛ حجــز وتأكيــد حجــز  ي مجــال الموســيقى والرت

ي �ف
و�ف موقــع إلكــرت

ــة  ــة والتعليمي ــيقية والرياضي ــة والموس فيهي ــات الرت ــر الفعالي تذاك
فيهيــة  والثقافيــة؛ خدمــات وكالــة بيــع التذاكــر للفعاليــات الرت

ــة.  ــة والثقافي ــة والتعليمي ــيقية والرياضي والموس
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Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42851 العالمة التجارية رقم :  42851

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address: Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Non-downloadable computer software; non-
downloadable computer software for electronically 
trading, storing, sending, receiving, accepting, 
and transmitting digital and virtual currency; non-
downloadable computer software for electronically 
accepting and transmitting digital, virtual, and fiat 
currency; non-downloadable computer software for 
managing digital, virtual, and fiat currency payment 
transactions; non-downloadable computer software 
for managing virtual currency payment and exchange 
transactions; cloud-based computer software for 
providing electronic cryptocurrency exchange 
services; cloud-based computer software for use as a 
cryptocurrency and virtual currency wallet; cloud-based 
computer software for use as a mobile and electronic 
wallet; non-downloadable computer software for 
payment processing; non-downloadable computer 
software for financial trading; non-downloadable 
computer software for financial exchange; non-
downloadable computer software for non-fungible 
token (NFT) ticketing; non-downloadable computer 
software for creating non-fungible tokens (NFTs); 
non-downloadable computer software for contactless 
payment processing; non-downloadable computer 
software for processing, facilitating, verifying, and 
authenticating mobile payments and contactless 
transactions with retailers, merchants, and vendors 
using a mobile device; non-downloadable computer 
software for processing of payments and financial 
transactions made via credit cards, charge cards, debit 
cards, prepaid cards, mobile wallets, and electronic 
wallets; non-downloadable computer software for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوب  ــات الحاس ــل؛ برمجي ي ف ــة للترف ــري القابل ــوب غ ــات الحاس برمجي
الرقميــة  بالعملــة  ي 

و�ف لكــرت االإ للتــداول  يــل  ف للترف القابلــة  غــري 
اضيــة وتخزينهــا وإرســالها واســتالمها وقبولهــا ونقلهــا؛  واالفرت
يــل لقبــول وإرســال العمــالت  ف برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة للترف
ــوب  ــات الحاس ــا؛ برمجي ونًي ــة إلكرت ــة والورقي اضي ــة واالفرت الرقمي
ــة  ــالت الرقمي ــع بالعم ــالت الدف دارة معام ــل الإ ي ف ــة للترف ــري القابل غ
اضيــة والعمــالت الورقيــة؛ برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة  واالفرت
اضيــة؛  دارة معامــالت الدفــع ورصف العمــالت االفرت يــل الإ ف للترف
برمجيــات الحاســوب الســحابية لتقديــم خدمــات تبــادل العمــالت 
ــتخدامها  ــحابية الس ــوب س ــات الحاس ــا؛ برمجي ونًي ــفرة إلكرت المش
ــات  ــفرة؛ برمجي ــالت المش ــة والعم اضي ــالت االفرت ــة للعم كمحفظ
ونيــة؛  الحاســوب ســحابية الســتخدامها كمحفظــة نقالــة وإلكرت
يــل لمعالجــة المدفوعــات؛  ف برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة للترف
؛  المــاىلي للتــداول  يــل  ف للترف القابلــة  غــري  الحاســوب  برمجيــات 
يــل للبورصــات الماليــة؛  ف برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة للترف
صــدار تذاكــر الرمــوز  يــل الإ ف ــة للترف ــات الحاســوب غــري القابل برمجي
غــري القابلــة لالســتبدال )NFT) ؛ برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة 
نشــاء الرمــوز غــري القابلــة لالســتبدال )NFTs) ؛ برمجيــات  يــل الإ ف للترف
ــس؛  ــدون لم ــع ب ــة الدف ــل لمعالج ي ف ــة للترف ــري القابل ــوب غ الحاس
ــات  ــة مدفوع ــل لمعالج ي ف ــة للترف ــري القابل ــوب غ ــات الحاس برمجي
والمعامــالت بــدون لمــس عــرب الهاتــف مــع تجــار التجزئــة والتجــار 
ــاز  ــتخدام جه ــا باس ــا وإثباته ــق منه ــهيلها والتحق ــن وتس والموردي
يــل لمعالجــة  ف محمــول؛ برمجيــات الحاســوب غــري القابلــة للترف
ي تتــم عــرب بطاقــات االئتمــان 

المدفوعــات والمعامــالت الماليــة الــىت
وبطاقــات الرصيــد وبطاقــات الخصــم والبطاقــات مســبقة الدفــع 
ونيــة؛ برمجيات الحاســوب  لكرت والمحافــظ المحمولــة والمحافــظ االإ
يــل اللتقــاط وإدارة وتخزيــن معلومــات بطاقــات  ف غــري القابلــة للترف

ف ــتخدم�ي ــب للمس ــع وي ــري موق ــم؛ توف ــات الخص ــان وبطاق االئتم
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capturing, managing, and storing credit card and 
debit card information; providing a website for users 
to download music, audio, video and multimedia files; 
providing computer software for users to download 
music, audio, video and multimedia files; electronic 
storage of digital audio, video, and multimedia files. 

والوســائط  والفيديــو  والصــوت  الموســيقى  ملفــات  يــل  ف لترف
يــل ملفات  ف ف لترف المتعــددة؛ توفــري برمجيات حاســوبية للمســتخدم�ي
ــن  ــددة؛ التخزي ــائط المتع ــو والوس ــوت والفيدي ــيقى والص الموس
والوســائط  الرقميــة  والفيديــو  الصــوت  لملفــات  ي 

و�ف لكــرت االإ
المتعــددة. 

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42852 العالمة التجارية رقم :  42852

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address: Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Computer software and mobile applications; computer 
software for electronically trading, storing, sending, 
receiving, accepting, and transmitting digital and 
virtual currency; computer software for electronically 
accepting and transmitting digital, virtual, and fiat 
currency; computer software for managing digital, 
virtual, and fiat currency payment transactions; 
computer software for managing virtual currency 
payment and exchange transactions; computer software 
for providing electronic cryptocurrency exchange 
services; computer software for use as a cryptocurrency 
and virtual currency wallet; computer software for use 
as a mobile and electronic wallet; computer software 
for payment processing; computer software for 
contactless payment processing; computer software for 
processing, facilitating, verifying, and authenticating 
mobile payments and contactless transactions with 
retailers, merchants, and vendors using a mobile 
device; computer software for processing of payments 
and financial transactions made via credit cards, charge 
cards, debit cards, prepaid cards, mobile wallets, and 
electronic wallets; computer software for capturing,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
برمجيــات الحاســوب وتطبيقــات الهاتــف المحمــول؛ برمجيــات 
اضيــة  ي بالعملــة الرقميــة واالفرت

و�ف لكــرت الحاســوب للتــداول االإ
برمجيــات  ونقلهــا؛  وقبولهــا  واســتالمها  وإرســالها  وتخزينهــا 
اضيــة  واالفرت الرقميــة  العمــالت  وإرســال  لقبــول  الحاســوب 
دارة معامــالت الدفــع  ــا؛ برمجيــات الحاســوب الإ ونًي والورقيــة إلكرت
ــات  ــة؛ برمجي ــالت الورقي ــة والعم اضي ــة واالفرت ــالت الرقمي بالعم
ــة؛  اضي ــالت االفرت ــع ورصف العم ــالت الدف دارة معام ــوب الإ الحاس
ــة  ــالت الرقمي ــادل العم ــات تب ــم خدم ــوب لتقدي ــات الحاس برمجي
ونيــة؛ برمجيــات الحاســوب الســتخدامها كمحفظــة للعمــالت  لكرت االإ
اضيــة والعمــالت المشــفرة؛ برمجيــات الحاســوب الســتخدامها  االفرت
لمعالجــة  الحاســوب  برمجيــات  ونيــة؛  وإلكرت نقالــة  كمحفظــة 
بــدون  الدفــع  لمعالجــة  الحاســوب  برمجيــات  المدفوعــات؛ 
لمــس؛ برمجيــات الحاســوب لمعالجــة مدفوعــات والمعامــالت 
بــدون لمــس عــرب الهاتــف مــع تجــار التجزئــة والتجــار والمورديــن 
ــول؛  ــاز محم ــتخدام جه ــا باس ــا وإثباته ــق منه ــهيلها والتحق وتس
ــة  ــالت المالي ــات والمعام ــة المدفوع ــوب لمعالج ــات الحاس برمجي
ــات  ــد وبطاق ــات الرصي ــان وبطاق ــات االئتم ــرب بطاق ــم ع ي تت

ــىت ال
المحمولــة  والمحافــظ  الدفــع  مســبقة  والبطاقــات  الخصــم 
وإدارة  اللتقــاط  الحاســوب  برمجيــات  ونيــة؛  لكرت االإ والمحافــظ 
الخصــم؛  وبطاقــات  االئتمــان  بطاقــات  معلومــات  وتخزيــن 
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managing, and storing credit card and debit card 
information; computer software for financial trading; 
computer software for financial exchange; software for 
non-fungible token (NFT) ticketing; computer software 
for creating non-fungible tokens (NFTs); computer 
game software; video game software; charge cards; 
credit cards; debit cards; cryptocurrency wallets; music, 
audio, video, and multimedia files; non-fungible token 
(NFT) music, audio, video, and multimedia files; music, 
audio, video, and multimedia files authenticated by 
non-fungible tokens (NFTs). 

الحاســوب  برمجيــات  ؛  المــاىلي للتــداول  الحاســوب  برمجيــات 
ــوز  ــر الرم ــدار تذاك ص ــوب الإ ــات الحاس ــة؛ برمجي ــات المالي للبورص
نشــاء  غــري القابلــة لالســتبدال )NFT) ؛ برمجيــات الحاســوب الإ
ألعــاب  برمجيــات  ؛   (NFTs( لالســتبدال  القابلــة  غــري  الرمــوز 
الحاســوب؛ برمجيــات العــاب الفيديــو؛ بطاقــات الرصيــد؛ بطاقــات 
المشــفرة؛  العمــالت  محافــظ  الخصــم؛  بطاقــات  االئتمــان؛ 
ملفــات الموســيقى والصــوت والفيديــو والوســائط المتعــددة؛ 
المتعــددة  ملفــات الموســيقى والصــوت والفيديــو والوســائط 
غــري القابلــة لالســتبدال )NFT) ؛ ملفــات الموســيقى والصــوت 
والفيديــو والوســائط المتعــددة الموثقــة بواســطة رمــوز غــري قابلــة 

 .(NFTs( لالســتبدال 

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42853 العالمة التجارية رقم :  42853

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address :Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Clothing; apparel; accessories; headwear; footwear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبس؛ ثياب؛ مستلزمات؛ أغطية الرأس؛ لباس القدم. 

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42854 العالمة التجارية رقم :  42854
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Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address: Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Providing an online marketplace; providing an online 
marketplace for non-fungible tokens (NFTs); providing 
an online marketplace for buyers and sellers of digital 
goods authenticated by non-fungible tokens (NFTs); 
retail store services; online retail store services; online 
retail store services for non-fungible tokens (NFTs); 
management of event ticketing for others; business 
development services; business management services; 
business organization services; business administration 
services; business networking services; advertising and 
marketing services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن)  ــا�ش )ان-الي ــوق مب ــري س ــن)؛ توف ــا�ش )ان-الي ــوق مب ــري س توف
للرمــوز غــري القابلــة لالســتبدال )NFTs) ؛ توفــري ســوق مبــا�ش )ان-
ــطة  ــة بواس ــة الموثق ــلع الرقمي ف للس ــ�ي ين والبائع ــرت ــن) للمش الي
ــع  ــر البي ــات متاج ــتبدال )NFTs) ؛ خدم ــة لالس ــري القابل ــوز غ الرم
بالتجزئــة؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة مبــا�ش )ان-اليــن)؛ 
ــري  ــوز غ ــن) للرم ــا�ش )ان-الي ــة مب ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج خدم
الفعاليــات  تذاكــر  إصــدار  إدارة  )NFTs)؛  لالســتبدال  القابلــة 
لالآخريــن؛ خدمــات تطويــر االأعمــال؛ خدمــات إدارة االأعمــال؛ 
خدمــات تنظيــم االأعمــال؛ خدمــات إدارة االأعمــال؛ خدمــات إقامــة 

ــويق.  ــة والتس ــات الدعاي ــال ؛ خدم ــبكات االأعم ش
  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42855 العالمة التجارية رقم :  42855

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address: Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Cryptocurrency exchange services; cryptocurrency 
trading services; financial exchange; futures exchange 
services; providing a financial exchange for trading 
virtual currency; on-line real-time currency trading; 
providing an electronic trading platform; providing an

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات رصف العمــالت المشــفرة؛ خدمــات تــداول العمــالت 
ــة؛  ــود االآجل ــة العق ــات بورص ــة؛ خدم ــة المالي ــفرة؛ البورص المش
تــداول  اضيــة؛  االفرت العمــالت  لتــداول  ماليــة  بورصــة  توفــري 
ــة  ــري منص ــن)؛ توف ة )ان-الي ــا�ش ــي مب ــت الحقيق ي الوق

ــالت �ف العم
ــع اء وبي ــرش ــة ل وني ــداول إلكرت ــة ت ــري منص ــة؛ توف وني ــداول إلكرت ت
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electronic trading platform for purchasing and selling 
digital currency in exchange for fiat currency or other 
digital currency; providing financial information; 
providing financial information about exchange rates; 
financial management; financial management of digital 
assets and digital asset portfolios; financial services; 
financial transaction services; financial trading services; 
financial clearinghouse services; payment processing 
services; electronic payment services; charge card 
payment processing services; credit card payment 
processing services; debit card payment processing 
services; prepaid card payment processing services; 
brokerage services; financial research services; financial 
custodian services. 

ــرى؛  ــة أخ ــة رقمي ــة أو عمل ــة ورقي ــل عمل ــة مقاب ــالت الرقمي العم
توفــري المعلومــات الماليــة؛ توفــري المعلومــات المالية حول أســعار 
ــة ومحافــظ  ــة لالأصــول الرقمي دارة المالي ــة؛ االإ الــرف؛ ادارة مالي
المعامــالت  خدمــات  الماليــة؛  الخدمــات  الرقميــة؛  االأصــول 
المقاصــة  ؛ خدمــات غرفــة  المــاىلي التــداول  الماليــة؛ خدمــات 
؛  ي

و�ف ــرت لك ــع االإ ــات الدف ــع؛ خدم ــة الدف ــات معالج ــة؛ خدم المالي
ــة  ــات معالج ــان؛ خدم ــات االئتم ــع ببطاق ــة الدف ــات معالج خدم
ــات  ــع ببطاق ــة الدف ــات معالج ــان؛ خدم ــات االئتم ــع ببطاق الدف
الخصــم؛ خدمــات معالجــة الدفــع بالبطاقــات المدفوعــة مســبًقا؛ 
ــة  ــات الوصاي ؛ خدم ــاىلي ــث الم ــات البح ــاطة؛ خدم ــات الوس خدم

ــة.  المالي

  

 

Date :01/06/2022  التاريخ :01/06/2022

Trademark No.:42856 العالمة التجارية رقم :  42856

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: FTX Trading Ltd.  ي دي
ي اكس تريدينغ ال �ت

بإسم :  اف �ت

Applicant Address :Lower Factory Road, PO Box 
990, Saint John’s, Antigua and Barbuda 

العنوان :  لور فاكتوري رود، ص.ب.990، سانت جونز،  انتيغوا 
وباربودا  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Entertainment services; online game services; 
online video game services; online computer game 
services; providing online music, audio, video, and 
multimedia; providing information via a website in the 
field of music and entertainment; ticket reservation 
and booking for entertainment, musical, sporting, 
educational and cultural events; ticket agency services 
for entertainment, musical, sporting, educational and 
cultural events. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة )ان-اليــن)؛ خدمــات  خدمــات ترفيهيــة؛ خدمــات االألعــاب المبــا�ش
ــر  ــن)؛ خدمــات ألعــاب الكمبيوت ة )ان-الي ــا�ش ــو المب ألعــاب الفيدي
والفيديــو  والصــوت  الموســيقى  توفــري  )ان-اليــن)؛  ة  المبــا�ش
ة )ان-اليــن)؛ توفــري المعلومــات عــرب  والوســائط المتعــددة المبــا�ش
فيــه؛ حجــز وتأكيــد حجــز  ي مجــال الموســيقى والرت

ي �ف
و�ف موقــع إلكــرت

ــة  ــة والتعليمي ــيقية والرياضي ــة والموس فيهي ــات الرت ــر الفعالي تذاك
فيهيــة  والثقافيــة؛ خدمــات وكالــة بيــع التذاكــر للفعاليــات الرت

ــة.  ــة والثقافي ــة والتعليمي ــيقية والرياضي والموس
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Date :05/06/2022  التاريخ :05/06/2022

Trademark No.:42857 العالمة التجارية رقم :  42857

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: YD Solution for technology and 
digital solutions 

ف للحلول التكنولوجية والرقمية  كة واي دي سوليوشيرف بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah Al-Bireh   ة العنوان :  رام الله -البري

Applicant for Correspondence:  
sa’ed jamal khairy abuzant 
Nablus- Lawyer Saad’s Abuzant office  -Rafidia 
District-nablus madenati mall-Fifth Floor-   
saed.j.abuzant@gmail.com - 0599652979    

ي أبوزنط  عنوان التبليغ  :  سعد جمال خري
ي 

 نابلس-مكتب المحامي سعد أبوزنط-منطقة رفيديا- مجمع نابلس مدينىت
 saed.j.abuzant@gmail.com - 0599652979 -الطابق الخامس-

Goods/Services:
Advertising, advertising agencies, mail-order 
advertising, updating advertising materials, publishing 
advertising materials, renting advertising spaces, 
providing administrative information and evaluation 
to consumers (consumer guidance institution), cost 
price analysis, answering the phone (for subscribers 
who are not present), Business evaluation, Organizing 
newspaper subscriptions for others, Organizing 
subscription to communication services for others, 
Managing a fancier’s business, Business management 
assistance, Posting subsidies, Professional business 
advice, Information and news about business, Business 
investigations, Business fact-finding, Business 
management and organization consulting Business 
management assistance, business management 
consulting, business organization consultancy, 
business research, business transportation services, 
commercial news agencies, commercial or industrial 
business management assistance, display of goods on 
communications for retail purposes, price comparison 
services, administrative processing of purchase orders, 
Price comparison services, information gathering 
in computer databases, statistical data collection, 
organization of data in computer databases, consulting 
Professional business, searching for information in 
other people’s computer files, direct mail advertising, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عــالن  عــالن، الدعايــة واالإ دعايــة وإعــالن، وكاالت الدعايــة واالإ
نــرش  عــالن،  واالإ الدعايــة  مــواد  تحديــث  يــدي،  الرب بالطلــب 
ــم  ــة، تقدي عالني ــاحات االإ ــري المس ــالن، تأج ع ــة واالإ ــواد الدعاي م
إرشــاد  )مؤسســة  ف  لمســتهلك�ي والتقييــم  داريــة  االإ المعلومــات 
الهاتــف  عــى  الــرد  التكلفــة،  أســعار  تحليــل   ،( ف المســتهلك�ي
اك  ف غــري الموجوديــن)، تقييــم االأعمــال، تنظيــم االشــرت ك�ي )للمشــرت
االتصــال  بخدمــات  اك  االشــرت تنظيــم  لالأخريــن،  الصحــف  ي 

�ف
ي إدارة االأعمــال، 

ي التمثيــل، المســاعدة �ف
لالأخريــن، إدارة أعمــال فــا�ف

المعلومــات  المهنيــة،  االأعمــال  استشــارت  عانــات،  االإ لصــق 
ــق  ــىي حقائ ــال، تق ــن االأعم ــات ع ــال، التحري ــن االأعم ــار ع واالأخب
ي إدارة 

ي إدارة وتنظيــم االأعمــال، المســاعدة �ف
االأعمــال، استشــارات �ف

االأعمــال، استشــارات إدارة االأعمــال، استشــارات تنظيــم االأعمــال، 
أبحــاث االأعمــال، خدمــات نقــل االأعمــال، وكاالت االأنبــاء التجاريــة، 
ي إدارة االأعمــال التجاريــة او الصناعيــة، عــرض الســلع 

المســاعدة �ف
ــة  ــة ،خدمــات مقارن ــات بيعهــا بالتجزئ عــى وســائل االتصــال لغاي
ــة  ــات مقارن اء، خدم ــرش ــات ال ــة لطلب داري ــة االإ ــعار المعالج االأس
ي قواعــد بيانــات الكمبيوتــر، تجميــع 

االأســعار، تجميــع المعلومــات �ف
ي قواعــد بيانــات الكمبيوتر، 

البيانــات االإحصائيــة، تنظيــم البيانــات �ف
ي ملفــات 

ــة، البحــث عــن المعلومــات �ف استشــارات االأعمــال المهني
، نــرش مــواد الدعايــة  يــد المبــا�ش عــالن بالرب كمبيوتــر االأخريــن، االإ
ــة واالعــالن،  ــم الدعاي ــات تنظي ــم لغاي ــات تنظي ةواالعــالن، خدم
ي إدارة االعمــال، التســويق، أبحــاث التســويق، 

خدمــات التقييــم �ف
ــة واالعــالن او  دراســات التســويق، خدمــات اعمــال نمــاذج الدعاي
ترويــج المبيعــات، خدمــات اقتطــاع االخبــار او المعلومــات المهمــة
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publishing advertising and advertising materials, 
organizing services for the purposes of organizing 
advertising, evaluation services in business 
administration, marketing, marketing research, 
marketing studies, business services advertising 
models or sales promotion Services of cutting 
important news or information from newspapers, 
direct advertising and publicity on computer networks, 
referendum and opinion polls, external advertising and 
advertising, outsourcing services (business assistance), 
displaying goods on means of communication for the 
purposes of their retail sale, production of advertising 
films, public relations Publishing advertising texts, 
advertising agencies, purchasing services for others 
(purchasing goods and business services for others), 
preparing advertising columns, renting advertising 
materials, radio advertising, renting advertising 
spaces, renting time for advertising and advertising 
in the means of communication, renting photocopy 
machines. Renting printing machines, word processing, 
renting advertising materials, copying and printing, 
advertising on television, telemarketing services, 
organizing Information in computer databases, sales 
promotion to others, business research 

عــالن والدعايــة المبــا�ش عــى شــبكات الكمبيوتــر،  مــن الصحــف، االإ
االســتفتاء واســتطالع الــراي، الدعايــة واالعــالن الخارجــي، خدمــات 
ي االأعمــال)، عــرض الســلع عى وســائل 

التعاقــد الخارجي)مســاعدة �ف
االتصــال لغايــات بيعهــا بالتجزئــة، إنتــاج أفــالم الدعايــة واالعــالن 
، العالقــات العامــة، نــرش نصــوص الدعايــة واالعــالن،وكاالت 
اء الســلع وخدمــات  اء لالخريــن)�ش الدعايــة واالعالن،خدمــات الــرش
االعمــال لالخريــن)، اعــداد اعمــدة الدعايــة واالعــالن، تاجــري مــواد 
عــالن بالراديــو، تأجــري المســاحات االعالنيــة،  الدعايــة واالعــالن، االإ
ــري آالت  ــال، تاج ــائل االتص ي وس

ــالن �ف ع ــة واالإ ــت للدعاي ــري وق تأج
ــري  ــوص، تأج ــة النص ــع، معالج ــري آالت الطب ــور، تأج ــخ الص نس
مــواد الدعايــة واالعــالن، النســخ والطباعــة، الدعايــة واالعــالن عــرب 
التلفزيــون ، خدمــات التســويق عــرب الهاتــف، تنظيــم المعلومــات 
ــن، أبحــاث  ــج المبيعــات لالخري ــر، تروي ــات الكمبيوت ي قواعــد بيان

�ف
االعمــال 

Lab Digital The اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات اشرت

  

 

Date :06/06/2022  التاريخ :06/06/2022

Trademark No.:42860 العالمة التجارية رقم :  42860

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Mohamed Marwan Mohamed 
Haddad 

بإسم :  محمد مروان محمد حداد 

Applicant Address: nablus   العنوان :  نابلس - شارع المريج
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Applicant for Correspondence:  
masa swaiseh 
- nablus -stret haifa-buildind swaiseh and humid 
-/ beside court nablus \ a.swaiseh@hotmail.com   

عنوان التبليغ  :  ماسه سويسة 
 نابلس -شارع حيفا -عمارة سويسة وحميض بالقرب من محكمة نابلس 

a.swaiseh@hotmail.com/

Goods/Services:
bread, pastry and confectionery  ices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف والفطائر والحلويات الحلويات المثلجة  الخرب

اطات خاصة:عدم حماية الكلمات ذات االستخدام العام اشرت

  

 

Date :06/06/2022  التاريخ :06/06/2022

Trademark No.:42861 العالمة التجارية رقم :  42861

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address :3750 Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Unworked or semi-worked glass (except glass used in 
building); glassware; works of art of glass. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

الزجاج الخام او شبه المصنع )ما عدا الزجاج المستخدم �ف
ي الزجاجية، أعمال فنية من الزجاج 

البناء)، االوا�ف
  

 

Date :06/06/2022  التاريخ :06/06/2022

Trademark No.:42862 العالمة التجارية رقم :  42862

Class: 40 ي الصنف :   40
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address3750:  Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري
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Applicant for Correspondence:  
A.F. & R. SHEHADEH, LAW FIRM 
P.O. BOX 74, RAMALLAH    

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Glass-blowing, custom manufacture of goods of glass, 
custom engraving of glass. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نفخ الزجاج وتصنيع السلع من الزجاج حسب الطلب والنقش عى 

الزجاج حسب الطلب. 
  

 

Date :06/06/2022  التاريخ :06/06/2022

Trademark No.:42863 العالمة التجارية رقم :  42863

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address3750:  Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
T-shirts, sweatshirts, caps, jeans, denim jackets and 
coats, bath robes, headgear, footwear. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات وجاكيتات ومعاطف من الدنيم  ف تات وبلوزات وقبعات وجيرف تيرش

وارواب الحمام وأغطية الرأس واالحذية. 
  

 

Date :07/06/2022  التاريخ :07/06/2022

Trademark No.:42864 العالمة التجارية رقم :  42864

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address3750:  Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Advertising and promotion. Business management. 
Commercial negotiation and customer information 
services including retail and wholesale services relating 
to smokers’ articles in catalogue or on the internet. 
Distribution of advertising material such as tracts, 
flyers, leaflets, brochures and samples; organization of 
commercial exhibition or advertising in particular for 
distance sales on catalogue or on the Internet, both at 
national level and abroad. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ويــج، ادارة االعمــال والمفاوضــات التجاريــة  الدعايــة واالعــالن والرت
ــع  ــات البي ــمل خدم ــالء وتش ــات للعم ــم المعلوم ــات تقدي وخدم
ــات او  ي كتالوغ

ف �ف ــ�ي ــوازم المدخن ــة بل ــة والمتعلق ــة والجمل بالتجزئ
ات  نــت، توزيــع المــواد الدعائيــة مثــل المســاحات والنــرش عــرب االنرت
ــة او اعــالن عــى  والكتيبــات والعينــات، تنظيــم المعــارض التجاري
ــت  ن ــرب االنرت ــوغ او ع ي كتال

ــد او �ف ــن بع ــع ع ــوص للبي ــه الخص وج
ي الخــارج. 

ي او �ف
ــا عــى المســتوى الوطــىف كالهم

  

 

Date :06/06/2022  التاريخ :06/06/2022

Trademark No.:42865 العالمة التجارية رقم :  42865

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Republic Technologies 
International SAS 

ناشينال اس اي اس  ف انرت بإسم :  ريبابلك تكنولوجري

Applicant Address3750:  Av. Julien Panchot, 
66000 Perpignan, France 

بيغنان، فرنسا   العنوان :  3750 افنيو، جوليان بانشوت، 66000 بري

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Tobacco, smokers’ articles, cigarettes, cigarette rolling 
papers in booklets or in tubes, cigarette filters, matches, 
lighters; glass pipes of glass; water pipes of glass, bongs 
of glass. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

�ف الســجائر  لــف  واوراق  والســجائر  ف  المدخنــ�ي ولــوازم  التبــغ 
ــات،  ــت والوالع ي ــجائر والكرب ــحات الس ــب ومرش ي انابي

ــات او �ف كتيب
ف المــاء مــن الزجــاج وبونغــس  ف زجاجيــة مــن الزجــاج، غاليــ�ي غاليــ�ي

ــاج.  ــن الزج م
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Date :07/06/2022  التاريخ :07/06/2022

Trademark No.:42866 العالمة التجارية رقم :  42866

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Amwaj salon and boutique 
company

كة صالون وبوتيك امواج بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron - Beit Ummar - Al-
Khalil Street, Jerusalem   

العنوان :  الخليل - بيت امر - شارع الخليل القدس    

Applicant for Correspondence:  
Amwaj salon and boutique company
Hebron - Beit Ummar - Al-Khalil Street, Jerusalem   

كة صالون وبوتيك امواج عنوان التبليغ  :  �ش
 الخليل - بيت امر - شارع الخليل القدس

Goods/Services:
Beauty salons , Hairdressing salons

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صالونات التجميل ، صالونات تريح الشعر

  

 

Date :07/06/2022  التاريخ :07/06/2022

Trademark No.:42867 العالمة التجارية رقم :  42867

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: zedan shaker alnatsheh بإسم :  زيدان شاكر عبد الفتاح نتشه 

Applicant Address :العنوان :  الخليل                                        الخليل

Applicant for Correspondence:  
 نتشه الفتاح عبد شاكر زيدان
    الخليل

عنوان التبليغ  :  زيدان شاكر عبد الفتاح نتشه 
 الخليل 

343  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Class 16     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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ي فئــات أخــرى المطبوعــات مــواد تجليــد الكتــب 

وغــري واردة �ف
ي 

الصــور الفوتوغرافيــة القرطاســية مــواد اللصــق المســتعملة �ف
ــان  ي الده

ــراسش ف ف ــ�ي ــواد الفنان ــة وم لي ف ــات مرف ــية أو لغاي القرطاس
ــواد  ــاث م ــدا االأث ــة ع ــوازم المكتبي ــة والل ــن االآالت الكاتب أو التلوي
التوجيــه والتدريــس عــدا االأجهــزة مــواد التغليــف البالســتيكية غــري 
ي فئــات أخــرى حــروف الطباعــة الكليشــيهات الراســمات . 

الــواردة �ف

  

 

Date :07/06/2022  التاريخ :07/06/2022

Trademark No.:42868 العالمة التجارية رقم :  42868

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Al Shurook jewelry company  وق للمجوهرات كة الرش بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron-alharas                                        العنوان :  الخليل-الحرس

Applicant for Correspondence:  
Al Shurook jewelry company 
Hebron-alharas   

وق للمجوهرات  كة الرش عنوان التبليغ  :  �ش
 الخليل-الحرس 

Goods/Services:
Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other 
classes  jewellery, precious stones  horological and 
chronometric instruments. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــة م ــات المصنوع ــا والمنتج ــط منه ــة وكل خلي ــادن النفيس المع
ي فئــات أخــرى، 

معــادن نفيســة أو مطليــة بهــا، غــري الــواردة �ف
المجوهــرات واالأحجــار الكريمــة، أدوات قيــاس الوقــت وأدوات 

ــة.  ــت الدقيق ــاس الوق قي

  

 

Date :05/06/2022  التاريخ :05/06/2022

Trademark No.:42869 العالمة التجارية رقم :  42869

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc.  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

345  
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Applicant Address1601:  Willow Road, Menlo 
Park, California  94025, United States of America. 

العنوان :  1601 شارع ويلو، مينلو بارك، كاليفورنيا 94025، 
الواليات المتحدة االأمريكية.  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Downloadable computer software for use as an 
application programming interface; software 
for ordering and purchasing goods and services; 
downloadable e-commerce computer software to 
allow users to perform electronic business transactions 
via a global computer and communication networks; 
downloadable software for application and database 
integration; downloadable software for managing and 
validating cryptocurrency transactions using blockchain 
technology; downloadable computer software for use 
as a cryptocurrency wallet; downloadable software 
for authorizing access to databases; downloadable 
software for the collection, editing, organizing, 
modifying, book marking, transmission, storage, 
and sharing of data and information; downloadable 
software to allow customers to access financial account 
information; downloadable computer software for 
managing and -validating cryptocurrency transactions 
using blockchain-based smart contracts; downloadable 
computer software for computer system and application 
development, deployment and management; 
downloadable software for use in electronic storage 
of data; downloadable software for encryption; 
computer hardware; blockchain; software for use with 
digital currency; software for use with cryptocurrency; 
software for use with virtual currency; downloadable 
computer software for use as a cryptocurrency wallet; 
cryptocurrency hardware wallet; software development 
tools; software for use as an application programming 
interface (API); application programming interface 
(API) for use in building software applications; software 
for the collection, managing, editing, organizing, 
modifying, transmission, sharing, and storage of 
data and information; software for digital currency 
payment and exchange transactions; software for 
use in managing portfolios of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; distributed ledger platform software; software 
which facilitates the ability of users to view, analyze, 
record, store, monitor, manage, trade and exchange 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; software for sending,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــل لالســتخدام كواجهــة برمجــة  ف برنامــج حاســوب قابــل للترف
ــج  ــات؛ برنام ــع والخدم اء البضائ ــب و�ش ــج لطل ــات؛ برنام التطبيق
ف بإجــراء  يــل بهــدف الســماح للمســتخدم�ي ف حاســوب قابــل للترف
ونيــة عــرب شــبكات الحاســوب العالميــة  لكرت المعامــالت التجاريــة االإ
تكامــل  بهــدف  يــل  ف للترف قابــل  برنامــج  االتصــاالت؛  وشــبكات 
يــل بهــدف إدارة  ف التطبيقــات وقاعــدة البيانــات؛ برنامــج قابــل للترف
ــتخدام  ــا باس ــن صحته ــق م ــفرة والتحق ــة المش ــالت العمل معام
ــة  ــوبية القابل ــات حاس ــلة؛ برمجي ــات المتسلس ــد البيان ــة قواع تقني
يــل الســتخدامها كمحفظــة للعمــالت المشــفرة؛ برنامــج قابــل  ف للترف
يــل بهــدف الســماح بالوصــول لقواعــد البينــات؛ برنامــج  ف للترف
يــل بهــدف جمــع البينــات والمعلومــات وتحريرهــا  ف قابــل للترف
ومشــاركتها؛  وتخزينهــا  ونقلهــا  فهــا  وتميري وتعديلهــا  وتنظيمهــا 
يــل بهــدف الســماح للعمــالء بالوصــول إىل  ف برنامــج قابــل للترف
ــل بهــدف إدارة  ي ف ــل للترف ؛ حاســوب قاب معلومــات الحســاب المــاىلي
ــود  ــتخدام العق ــا باس ــق منه ــفرة والتحق ــة المش ــالت العمل معام
الذكيــة القائمــة عــى تقنيــة قواعــد البيانــات المتسلســلة؛ برنامــج 
ــرش وإدارة  ــر ون ــوب وتطوي ــام الحاس ــل لنظ ي ف ــل للترف ــوب قاب حاس
ــتخدام  ــدف االس ــل به ي ف ــل للترف ــوب قاب ــج حاس ــات؛ برنام التطبيق
يــل بهــدف  ف ي للبينــات؛ برنامــج قابــل للترف

و�ف لكــرت ي التخزيــن االإ
�ف

برنامــج  المتسلســلة؛  البيانــات  الحاســوب؛  ؛ معــدات  التشــفري
مــع  لالســتخدام  برنامــج  الرقميــة؛  العملــة  مــع  لالســتخدام 
ــة؛  اضي ــة االفرت ــع العمل ــتخدام م ــج لالس ــفرة؛ برنام ــة المش العمل
يــل بهــدف اســتخدامه كمحفظــة  ف برنامــج حاســوب قابــل للترف
للعمــالت المشــفرة؛ محفظــة أجهــزة العملــة المشــفرة؛ أدوات 
ــات  ــة تطبيق ــة برمج ــتخدم كواجه ــج يس ــات؛ برنام مجي ــر الرب تطوي
ي 

)API)؛ واجهــة برمجــة التطبيقــات)API) بهــدف اســتخدامها �ف
مجيــات؛ برمجيــات لجمــع البينــات والمعلومــات  بنــاء تطبيقــات الرب
ومشــاركتها  ونقلهــا  وتعديلهــا  وتنظيمهــا  وتحريرهــا  وإدارتهــا 
ــة ومعامــالت الــرف؛  وتخزينهــا؛ برنامــج لدفــع العمــالت الرقمي
ي إدارة محافــظ العمــالت الرقميــة، 

برمجيــات بهــدف االســتخدام �ف
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول و البيانــات  والعمــالت االفرت
المتسلســلة الرقميــة ، واالأصــول الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، 
ورمــوز المرافــق؛ برنامــج لالســتخدام مــع تقنيــة دفاتــر الحســابية 
ف عــى عــرض  ي تســهل قــدرة المســتخدم�ي

الموزعــة؛ برمجيــات والــىت
وتبــادل  وتــداول  وإدارة  ومتابعــة  وتخزيــن  وتســجيل  وتحليــل 
المشــفرة  والعمــالت  اضيــة  االفرت والعملــة  الرقميــة  العمــالت 
واالأصــول  المتسلســلة  البيانــات  وقواعــد  الرقميــة  واالأصــول 
ــوز المرافــق؛  ــوز المشــفرة ورم ــوز الرقميــة والرم الرقميــة والرم
ــل  ــن ونق ــع وتخزي اء وبي ــول و�ش ــتالم وقب ــال واس رس ــات الإ برمجي
اضيــة والعمــالت وتــداول وتبــادل العمــالت الرقميــة والعملــة االفرت
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receiving, accepting, buying, selling, storing, 
transmitting, trading and exchanging digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; software for implementing and 
recording financial transactions; software for creating 
accounts and maintaining and managing information 
about financial transactions on distributed ledgers and 
peer to peer payment networks; software for use in 
financial trading; software for use in financial exchange; 
software for accessing financial information and 
market data and trends; software for settling financial 
transactions; software for providing authentication 
of parties to a financial transaction; software for 
maintaining ledgers for financial transactions; 
software for the management of cryptographic 
security of electronic transmissions across computer 
networks; software for encrypting and enabling secure 
transmission of digital information over the Internet; 
software for allowing users to calculate parameters 
related to financial transactions; distributed ledger 
software for use in processing financial transactions; 
software for electronic funds transfer; software for 
currency conversion; software for the collection and 
distribution of data; software for payment transactions; 
software for connecting computers to local databases 
and global computer networks; software for creating 
searchable databases of information and data; software 
for managing and validating digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital asset, blockchain 
asset, digitized asset, digital token, crypto token and 
utility token transactions; software for creating and 
managing smart contracts; software for managing 
payment and exchange transactions; software and 
hardware for use as a digital currency wallet; software 
and hardware for use as a virtual currency wallet; 
software and hardware for use as a digital asset wallet; 
software and hardware for use as a digital token wallet; 
software and hardware for use as a crypto token 
wallet; software and hardware for use as a utility token 
wallet; software for creating a decentralized and open 
source digital currency for use in blockchain-based 
transactions; software for creating a decentralized and 
open source virtual currency for use in blockchain-based 
transactions; software for creating a decentralized and 
open source cryptocurrency for use in blockchain-based 
transactions; software for creating a decentralized and 
open source digitized asset for use in blockchain-based 
transactions; software for creating a decentralized 
and open source digital token for use in blockchain-
based transactions; software for users to buy and sell 
products by using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized

المتسلســلة  البيانــات  وقواعــد  الرقميــة  واالأصــول  المشــفرة 
ــوز  ــفرة ورم ــوز المش ــة والرم ــوز الرقمي ــة والرم ــول الرقمي واالأص
وتســجيلها؛  الماليــة  المعامــالت  لتنفيــذ  برمجيــات  المرافــق؛ 
ــة  ــات المتعلق ــة وإدارة المعلوم ــابات وصيان ــاء الحس نش ــج الإ برنام
الموزعــة  الحســابية  دفاتــر  تقنيــة  عــى  الماليــة  بالمعامــالت 
ي التــداول 

وشــبكات الدفــع مــن النــد للنــد؛ برمجيــات الســتخدامه �ف
برمجيــات  ؛  المــاىلي التبــادل  ي 

�ف لالســتخدام  برمجيــات  ؛  المــاىلي
ــات؛  ــوق واالتجاه ــات الس ــة وبيان ــات المالي ــول إىل المعلوم للوص
ــة  ــري مصادق ــات لتوف ــة؛ برمجي ــالت المالي ــوية المعام ــج لتس برنام
ــر  ــة؛ برمجيــات للحفــاظ عــى الدفات ي المعامــالت المالي

االأطــراف �ف
دارة أمــان التشــفري  الحســابية للمعامــالت الماليــة؛ برمجيــات الإ
ــات  ــوبية؛ برمجي ــبكات حاس ــرب ش ــة ع وني لكرت ــال االإ رس ــات االإ لعملي
نــت؛  نرت ف النقــل االآمــن للمعلومــات الرقميــة عــرب االإ لتشــفري وتمكــ�ي
ــة  ــات المتعلق ــاب المعلم ف بحس ــتخدم�ي ــماح للمس ــات للس برمجي
ونًيــا؛  إلكرت االأمــوال  لتحويــل  برمجيــات  الماليــة؛  بالمعامــالت 
معالجــة  ي 

�ف الســتخدامه  الموزعــة  الحســابية  دفاتــر  برمجيــات 
ونًيــا؛  إلكرت االأمــوال  لتحويــل  برمجيــات  الماليــة؛  المعامــالت 
برمجيــات لتحويــل العمــالت؛ برمجيــات لجمــع البيانــات وتوزيعهــا؛ 
ــوب  ــزة الحاس ــط أجه ــات لرب ــع؛ برمجي ــات الدف ــات لعملي برمجي
بقواعــد البيانــات المحليــة وشــبكات حاســوبية العالميــة؛ برمجيــات 
نشــاء قواعــد بيانــات قابلــة للبحــث فيهــا للمعلومــات والبيانــات؛  الإ
ــة  ــة، والعمل ــة الرقمي دارة والتحقــق مــن صحــة العمل ــات الإ برمجي
ــول  ــة، وأص ــول الرقمي ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي االفرت
قواعــد البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة، والرمــز الرقمــي، 
برمجيــات  المســاعدة؛  الرمــوز  ومعامــالت  المشــفر،  والرمــز 
دارة معامــالت  الإ برمجيــات  وإدارتهــا؛  الذكيــة  العقــود  نشــاء  الإ
كمحفظــة  الســتخدامها  وأجهــزة  برمجيــات  والتبــادل؛  الدفــع 
كمحفظــة  الســتخدامها  وأجهــزة  برمجيــات  رقميــة؛  لعمــالت 
كمحفظــة  الســتخدامها  وأجهــزة  برمجيــات  اضيــة؛  افرت عمــالت 
ــات وأجهــزة الســتخدامها كمحفظــة الرمــوز  ــة؛ برمجي أصــول رقمي
أدوات؛  كمحفظــة  الســتخدامها  وأجهــزة  برمجيــات  المشــفرة؛ 
نشــاء عملــة رقميــة المركزيــة ومفتوحــة المصــدر  برمجيــات الإ
البيانــات  قواعــد  عــى  القائمــة  المعامــالت  ي 

�ف الســتخدامه 
اضيــة المركزيــة ومفتوحــة  نشــاء عملــة افرت المتسلســلة؛ برمجيــات الإ
ي المعامــالت القائمــة عــى قواعــد البيانــات 

المصــدر الســتخدامه �ف
ــة ومفتوحــة  ــة مشــفرة المركزي نشــاء عمل ــات الإ المتسلســلة؛ برمجي
ي المعامــالت القائمــة عــى قواعــد البيانــات 

المصــدر الســتخدامه �ف
نشــاء أصــول رقميــة المركزيــة ومفتوحــة  المتسلســلة؛ برمجيــات الإ
ي المعامــالت القائمــة عــى قواعــد البيانــات 

المصــدر الســتخدامه �ف
ــة  ــة ومفتوح ــة المركزي ــوز رقمي ــاء رم نش ــات الإ ــلة؛ برمجي المتسلس
ي المعامــالت القائمــة عــى قواعــد البيانــات 

المصــدر الســتخدامه �ف
ــن  ــات م ــع المنتج اء وبي ــرش ف ل ــتخدم�ي ــج للمس ــلة؛ برنام المتسلس
والعمــالت  اضيــة،  االفرت والعملــة  الرقميــة،  العمــالت  خــالل 
المتسلســلة،  البيانــات  الرقميــة وقواعــد  المشــفرة، واالأصــول 
ــوز  ــفرة ورم ــوز المش ــي، والرم ــز الرقم ــة، والرم ــول الرقمي واالأص
ف لتســهيل المعامــالت والمدفوعــات  الخدمــة؛ برنامــج للمســتخدم�ي
ــالت  ــة، والعم اضي ــة االفرت ــة، والعمل ــالت الرقمي ــتخدام العم باس
المتسلســلة، البيانــات  الرقميــة وقواعــد  المشــفرة، واالأصــول 
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assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
software platforms for facilitating transactions and 
payments using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens or utility tokens 
that allow users to buy from, and sell products and 
services to others; computer application software 
for blockchain-based platforms, namely, software 
for digital exchanges for virtual items; software for 
creating, selling and managing blockchain-based 
tokens or appcoins; software for use in an electronic 
financial platform; software for processing electronic 
payments and for transferring funds to and from 
others; software for transfers of digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens between parties; blockchain platform 
software; software for use in the management and 
implementation of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain asset, digitized 
asset, digital token, crypto token and utility token 
transactions; software for creating and managing 
a blockchain platform for use in managing digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital 
and blockchain asset, digitized asset, digital token, 
crypto token and utility token accounts; software 
for managing crypto currency and digital currency 
accounts; software for use in payments, purchases, and 
investments using digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens; 
software for use in enabling the electronic transfer of 
funds to and from others; software for use in managing 
the conversion of digital currency, virtual currency, 
cryptocurrency, digital and blockchain assets, digitized 
assets, digital tokens, crypto tokens and utility tokens 
into hard currency; software for developing, deploying, 
and managing software applications, and integrating 
software applications for digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain asset, 
digitized asset, digital token, crypto token and utility 
token accounts; software for use in facilitating the 
use of a blockchain or distributed electronic ledger 
to execute and record financial transactions, namely, 
financial trades made with the use of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens; software and hardware for use 
in electronically exchanging currency for digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain assets, digitized assets, digital tokens, 
crypto tokens and utility tokens; software for use as 
an application programming interface (API) for the

ــوز  ــفرة ورم ــوز المش ــي، والرم ــز الرقم ــة، والرم ــول الرقمي واالأص
اء والبيــع مــن المنتجــات  ف بالــرش ي تســمح للمســتخدم�ي

الخدمــة الــىت
ــات  ــوبية للمنص ــات الحاس ــات تطبيق ــن؛ برمجي ــات لالآخري والخدم
برامــج  باالأخــص  المتسلســلة،  البيانــات  قواعــد  عــى  القائمــة 
ــع  ــاء، بي نش ــات الإ ــة؛ برمجي اضي ــارص االفرت ــي للعن ــادل الرقم التب
اؤهــا مــن  ونيــة يمكــن �ش وإدارة الرمــوز أو عملــة نقديــة االلكرت
البيانــات  إىل قواعــد  المســتندة   (APPCOINS( تطبيقــات  خــالل 
ــة؛  وني ــة إلكرت ــة مالي ي منص

ــتخدامها �ف ــات الس ــلة؛ برمجي المتسلس
ونيــة وتحويــل االأمــوال  لكرت برمجيــات لمعالجــة المدفوعــات االإ
؛ برمجيــات لنقــل العمــالت الرقميــة، والعملــة  مــن وإىل الغــري
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة وقواعــد  االفرت
البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة، والرمــز الرقمــي، والرموز 
ي 

ف االأطــراف؛ برمجيــات لالســتخدام �ف المشــفرة ورمــوز الخدمــة بــ�ي
ــة،  ــة مــن خــالل العمــالت الرقمي ــذ المعامــالت التجاري ادارة وتنفي
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة  والعملــة االفرت
والرمــز  الرقميــة،  واالأصــول  المتسلســلة،  البيانــات  وقواعــد 
ــاء  نش ــات الإ ــة؛ برمجي ــوز الخدم ــفرة ورم ــوز المش ــي، والرم الرقم
ي إدارة 

ــتخدامها �ف ــلة الس ــات المتسلس ــد البيان ــة قواع وإدارة منص
ــفرة،  ــالت المش ــة، والعم اضي ــة االفرت ــة، والعمل ــالت الرقمي العم
واالأصــول  المتسلســلة،  البيانــات  وقواعــد  الرقميــة  واالأصــول 
ــوز  ــابات رم ــفرة وحس ــوز المش ــة، والرم ــوز الرقمي ــة، والرم الرقمي
دارة العمــالت المشــفرة وحســابات العمــالت  الخدمــة؛ برمجيــات الإ
يات  والمشــرت المدفوعــات  ي 

�ف لالســتخدام  برمجيــات  الرقميــة؛ 
اضيــة  واالســتثمارات باســتخدام العمــالت الرقميــة والعملــة االفرت
والعمــالت المشــفرة واالأصــول الرقميــة واالأصــول الرقميــة وأصــول 
ــة والرمــوز المشــفرة  ــات المتسلســلة والرمــوز الرقمي قواعــد البيان
التحويــل  ف  تمكــ�ي ي 

�ف لالســتخدام  برمجيــات  الخدمــة؛  ورمــوز 
ي 

ــتخدام �ف ــات لالس ــن؛ برمجي ــن واىل الالخري ــوال م ي لالأم
و�ف ــرت لك االإ

اضيــة، والعمــالت  إدارة تحويــل العمــالت الرقميــة، والعملــة االفرت
المتسلســلة،  البيانــات  الرقميــة وقواعــد  المشــفرة، واالأصــول 
ــوز  ــفرة ورم ــوز المش ــي، والرم ــز الرقم ــة، والرم ــول الرقمي واالأص
امــج  الخدمــة اىل العملــة الصعبــة؛ برمجيــات لتطويــر تطبيقــات الرب
مجيــات للعملــة الرقميــة،  هــا وإدارتهــا، ودمــج تطبيقــات الرب ونرش
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة  والعملــة االفرت
، والرمــوز  الرقميــة  المتسلســلة، واالأصــول  البيانــات  وقواعــد 
الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، وحســابات رمــوز الخدمــة؛ برمجيــات 
ي تســهيل اســتخدام قواعــد البيانــات المتسلســلة او 

لالســتخدام �ف
ــة،  ــذ وتســجيل المعامــالت المالي ــة لتنفي ــر الحســابية الموزع دفات
ــة،  ــة الرقمي ــتخدام العمل ــم باس ي تت

ــىت ــة ال ــات المالي أي الصفق
اضيــة، والعمــالت المشــفرة، واالأصــول الرقميــة  والعملــة االفرت
، والرمــوز  الرقميــة  المتسلســلة، واالأصــول  البيانــات  وقواعــد 
الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، وحســابات رمــوز الخدمــة؛ برمجيــات 
للعملــة  ونًيــا  إلكرت العمــالت  تبــادل  ي 

�ف الســتخدامها  وأجهــزة 
ــول  ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي ــة االفرت ــة، والعمل الرقمي
 ، الرقميــة  المتسلســلة، واالأصــول  البيانــات  الرقميــة وقواعــد 
والرمــوز الرقميــة، والرمــوز المشــفرة، وحســابات رمــوز الخدمــة؛ 
ــر  ــات )API) لتطوي ــة تطبيق ــة برمج ــتخدامها كواجه ــات الس برمجي
ــات المتسلســلة؛ أجهــزة الحاســوب ــار ودمــج وقواعــد البيان واختب
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development, testing, and integration of blockchain 
software applications; computer hardware for digital 
currency, virtual currency, cryptocurrency, digital and 
blockchain asset, and digitized asset mining; security 
token hardware; electronic currency converters; 
software, namely, electronic financial platform 
that accommodates multiple types of payment and 
transactions in an integrated mobile phone, PDA, and 
web-based environment; software for creating tokens 
to be used to pay for products and services, and that may 
be traded or exchanged for cash value; software for use 
in securely managing the conversion of digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens and 
utility tokens into hard currency; software for managing 
digital currency, virtual currency, cryptocurrency, 
digital and blockchain assets, digitized asset, digital 
token, crypto token and utility token payments, money 
transfers, and commodity transfers; software for 
facilitating money transfers, electronic funds transfers, 
commodity transfers, bill payment remittance, and 
transferring funds between parties; software for use as 
an application program interface (API) software for use 
in computer hardware device identification; software 
for use in authenticating user access to computers and 
computer networks; software for use in facilitating 
secure transactions; software for use in accessing, 
reading, tracking, and using blockchain technology; 
software and hardware for managing identity 
information, access rights to information resources and 
applications and authentication functionality; software 
for network identification verification, authentication 
and management services for security purposes; 
authentication software for controlling access to 
and communications with computers and computer 
networks; magnetically encoded credit cards, debit 
cards and payment cards; encryption devices; security 
tokens; software used in issuing digital currency, virtual 
currency, cryptocurrency, digital and blockchain assets, 
digitized assets, digital tokens, crypto tokens and utility 
tokens; software used in auditing digital currency, 
virtual currency, cryptocurrency, digital and blockchain 
assets, digitized assets, digital tokens, crypto tokens 
and utility tokens. 

المشــفرة  والعمــالت  اضيــة  االفرت والعملــة  الرقميــة  للعملــة 
واالأصــول الرقميــة وقواعــد البيانــات المتسلســلة وتعديــن االأصــول 
ــة؛  وني لكرت ــالت االإ ــوالت العم ــة؛ مح ــز الخدم ــزة رم ــة؛ أجه الرقمي
ي تســتوعب 

ونيــة الــىت لكرت برمجيــات، وباالأخــص المنصــة الماليــة االإ
ــول  ــف محم ي هات

ــالت �ف ــات والمعام ــن المدفوع ــددة م ــا متع أنواًع
ــة قائمــة عــى  متكامــل؛ المســاعد الشــخىي الرقمــي)PDA) ، وبيئ
ــتخدامها  ة الس ف ــري ــوز المم ــاء الرم نش ــات الإ ــت؛ برمجي ن ــبكة االنرت ش
ي يمكــن تداولهــا أو 

ــىت ــل المنتجــات والخدمــات، وال ي الدفــع مقاب
�ف

ي إدارة التحويــل 
اســتبدالها بقيمــة نقديــة؛ برمجيــات الســتخدامها �ف

والعمــالت  اضيــة،  االفرت والعملــة  الرقميــة،  للعمــالت  االمــن 
المتسلســلة،  البيانــات  الرقميــة وقواعــد  المشــفرة، واالأصــول 
ــوز  ــفرة ورم ــوز المش ــي، والرم ــز الرقم ــة، والرم ــول الرقمي واالأص
دارة مدفوعــات العمــالت  الخدمــة اىل العملــة الصعبــة؛ برمجيــات الإ
ــول  ــفرة، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي ــة االفرت ــة، والعمل الرقمي
الرقميــة،  المتسلســلة، واالأصــول  البيانــات  الرقميــة و قواعــد 
ــالت  ــة، وتحوي ــوز الخدم ــفرة ورم ــوز المش ــي، والرم ــز الرقم والرم
ــوال،  ــل االأم ــهيل تحوي ــج لتس ــلع؛ برنام ــالت الس ــوال، وتحوي االأم
ــديد  ــلع، وتس ــالت الس ــة، وتحوي وني ــال االلكرت ــالت االوم ووتحوي
ف االأطــراف؛ برمجيــات الســتخدامها  ، وتحويــل االأمــوال بــ�ي الفواتــري
ي تعريــف 

مجــة واجهــة برنامــة تطبيقــي )API) الســتخدامها �ف كرب
وصــول  توثيــق  ي 

�ف الســتخدامها  برمجيــات  الحاســوب؛  أجهــزة 
المســتخدم إىل أجهــزة الحاســوب وشــبكات الحاســوب؛ برمجيــات 
ي تســهيل المعامــالت االآمنــة؛ برمجيــات الســتخدامها 

الســتخدامها �ف
وقراءتهــا  المتسلســلة  البيانــات  قواعــد  تقنيــة  إىل  الوصــول  ي 

�ف
دارة معلوملــت الهويــة  وتتبعهــا واســتخدامها؛ برمجيــات وأجهــز الإ
وحقــوق الوصــول اىل مــوارد المعلومــات والتطبيقــات ووظيفــة 
المصادقــة؛ برمجيــات للتحقــق مــن هويــة الشــبكة وخدمــات 
دارة الأغــراض االأمــان؛ برمجيــات المصادقــة للتحكــم  المصادقــة واالإ
ي الوصــول إىل أجهــزة الحاســوب وشــبكات الحاســوب واالتصــاالت 

�ف
معهــا؛ بطاقــات االئتمــان وبطاقــات الدفــع المشــفرة مغناطيســياً؛ 
ــدار  ي إص

ــتخدمة �ف ــج المس ام ــان؛ الرب ــوز االأم ؛ رم ــفري ــزة التش أجه
اضيــة، والعمــالت المشــفرة،  العمــالت الرقميــة، والعمــالت االفرت
البيانــات المتسلســلة، واالأصــول  واالأصــول الرقميــة و قواعــد 
ــة؛  ــوز الخدم ــفرة ورم ــوز المش ــة، والرم ــوز الرقمي ــة، والرم الرقمي
ي تدقيــق العمــالت الرقميــة، والعمــالت 

مجيــات المســتخدمة �ف الرب
ــد  ــة وقواع ــول الرقمي ــفرة ، واالأص ــالت المش ــة، والعم اضي االفرت
البيانــات المتسلســلة، واالأصــول الرقميــة، والرمــوز الرقميــة، 

ــة.  ــوز الخدم ــفرة ورم ــوز المش والرم
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Date :07/06/2022  التاريخ :07/06/2022

Trademark No.:42870 العالمة التجارية رقم :  42870

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: The two brothers Mujahid Mall, 
food and consumer goods company 

كة االخوين مجاهد مول للمواد الغذائية واالستهالكية  بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron-dewar al jalada   العنوان :  الخليل - دوار الجلدة

Applicant for Correspondence:  
sudqi yasseen hoseen samouh 
hebron-dewar al jalada    

ف سموح  ف حس�ي ي ياس�ي
عنوان التبليغ  :  صد�ت

 الخليل-دوار الجلدة 

Goods/Services:
Advertising  business management  business 
administration  office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عالن وإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل النشاط  خدمات الدعاية واالإ

 . ي المكتىب

  

 

Date :02/06/2022  التاريخ :02/06/2022

Trademark No.:42871 العالمة التجارية رقم :  42871

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.  بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address16: , Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg 

غ،  بري العنوان :  16، روت دي تريفيس، ال- 2633 سينينغري
لوكسيمبورغ  

347  

348  
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Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited    
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
- P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة    ي ليمتد - ص ب 3800 البري
 طالل ابوغزالة انتلكتشوال بروبر�ت

Goods/Services:
Pastry and confectionery, biscuits, chocolate 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فطائر، والحلويات، البسكويت، والشوكالتة 

  

 

Date :08/06/2022  التاريخ :08/06/2022

Trademark No.:42876 العالمة التجارية رقم :  42876

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Ibrahim Musa Khalil Al- Tobasi  بإسم :  ابراهيم موس خليل الطوباسي

Applicant Address: Hebron - Alryhia   العنوان :  الخليل - الريحية

Applicant for Correspondence:  
Ibrahim Musa Khalil Al- Tobasi 
Hebron - Alryhia    

عنوان التبليغ  :  ابراهيم موس خليل الطوباسي 
 الخليل - الريحية 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

  

 

Date :07/06/2022  التاريخ :07/06/2022

Trademark No.:42877 العالمة التجارية رقم :  42877

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Bora Creations S.L.  .ف أس .أل بإسم :  بورا كريشيرف

Applicant Address11: , Calle Vel?zquez (Pto. de 
Andratx) 07157 Andratx, Baleares, Spain 

ي أو. دي أندراتكس) 07157 
ي �ت العنوان :  11، كالىي فيالزكويز) �ب

يس) اسبانيا   اندرتكس )بالري
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Cosmetics; decorative cosmetics; perfumery; nail 
care preparations; hair preparations and treatments; 
preparations for setting hair; perfumes; eau de parfum; 
toilet water; eau de Cologne 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات التجميــل الزخرفيــة. العطــور.  ات التجميــل مســتحرف مســتحرف
ات الشــعر والعالجــات.  االســتعدادات العنايــة باالأظافــر. مســتحرف
االســتعدادات لوضــع الشــعر. العطــور. مــاء عطــر ميــاه المرحــاض 

أو دي كولونيــا 

up-make اطات خاصة: عدم الحماية عى اشرت

  

 

Date :07/06/2022  التاريخ :07/06/2022

Trademark No.:42878 العالمة التجارية رقم :  42878

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Bora Creations S.L.  .ف أس .أل بإسم :  بورا كريشيرف

Applicant Address :11, Calle Vel?zquez (Pto. de 
Andratx) 07157 Andratx, Baleares, Spain 

ي أو. دي أندراتكس) 07157 
ي �ت العنوان :  11، كالىي فيالزكويز) �ب

يس) اسبانيا   اندرتكس )بالري

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Hand-operated apparatus and instruments for the 
cosmetic and decorative care of fingernails, toenails, 
eyelashes, eyebrows; nail files; apparatus for treating 
fingernails and toenails 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة وأدوات تعمــل باليــد للعنايــة التجميليــة والزخرفيــة الأظافــر 
ف والرمــوش والحواجــب ؛ ملفــات االأظافــر جهــاز  اليديــن والقدمــ�ي

ف  لعــالج أظافــر اليديــن والقدمــ�ي

up-make اطات خاصة: عدم الحماية عى اشرت

  

 

Date :07/06/2022  التاريخ :07/06/2022

Trademark No.:42879 العالمة التجارية رقم :  42879
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: Bora Creations S.L.  .ف أس .أل بإسم :  بورا كريشيرف

Applicant Address11: , Calle Vel?zquez (Pto. de 
Andratx) 07157 Andratx, Baleares, Spain 

ي أو. دي أندراتكس) 07157 
ي �ت العنوان :  11، كالىي فيالزكويز) �ب

يس) اسبانيا   اندرتكس )بالري

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Make-up brushes; cosmetic utensils; combs; makeup 
applicators; sponges 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي التجميل أمشاط. تطبيقات ماكياج. االسفنج 

فرش المكياج أوا�ف

up-make اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  

 

Date :07/06/2022  التاريخ :07/06/2022

Trademark No.:42880 العالمة التجارية رقم :  42880

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Bora Creations S.L.  .ف أس .أل بإسم :  بورا كريشيرف

Applicant Address :11, Calle Vel?zquez (Pto. de 
Andratx) 07157 Andratx, Baleares, Spain 

ي أو. دي أندراتكس) 07157 
ي �ت العنوان :  11، كالىي فيالزكويز) �ب

يس) اسبانيا    اندرتكس )بالري
                   

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Retail services relating to cosmetics, also online; online 
retail services relating to cosmetics; wholesale services 
relating to cosmetics 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 ، التجميــل  ات  بمســتحرف المتعلقــة  بالتجزئــة  البيــع  خدمــات 
ــت  ن نرت ــرب االإ ــة ع ــع بالتجزئ ــات البي ــت ؛ خدم ن نرت ــرب االإ ــك ع وكذل
بالجملــة  البيــع  خدمــات  ؛  التجميــل  ات  بمســتحرف المتعلقــة 

التجميــل  ات  بمســتحرف المتعلقــة 

up-make اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :08/06/2022  التاريخ :08/06/2022

Trademark No.:42881 العالمة التجارية رقم :  42881

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Novar Foodstuff Company  كة نوفار للمواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron bait kahel st   0569600009 العنوان :  الخليل طريق بيت كاحل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Juices, drinks, soft drinks, energy drinks and non-
alcoholic drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات الطاقة  وبات الغازية ومرش وبات والمرش العصائر والمرش

وبات الغري كحولية  والمرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :08/06/2022  التاريخ :08/06/2022

Trademark No.:42882 العالمة التجارية رقم :  42882

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Novar Foodstuff Company  كة نوفار للمواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron bait kahel st   0569600009 العنوان :  الخليل طريق بيت كاحل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
iced coffee / pies, sweets and candies Iced tea 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة المثلجة /الفطائر والحلويات والسكاكر الشاي المثلج 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :08/06/2022  التاريخ :08/06/2022

Trademark No.:42883 العالمة التجارية رقم :  42883

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Helsinn Healthcare S.A.  .ف هليثكري أس.آ بإسم :  هلس�ي

Applicant Address :Via Pian Scairolo 9  6912 
Lugano, Switzerland 

العنوان :  فيا باين سكايرولو 9  ،6912 لوغانو ، سويرا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and 
substances for the treatment of cancer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات والمواد الصييدالنية لعالج الرطان  المستحرف

  

 

Date :08/06/2022  التاريخ :08/06/2022

Trademark No.:42884 العالمة التجارية رقم :  42884

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: YongKang Pritronic Imp. and 
Exp. Co., Ltd. 

ي دي . 
وينك إمبورت أند إكسبورت كو.، أل �ت بإسم :  يونغ كانغ برايرت

Applicant Address: BLDG 2, 218 Meilong Road, 
West District, Yongkang City, Zhejiang Province, 
China 

يكت ، يونغ  العنوان :  بيلدينغ 2، 218 ميلونغ روود ، ويست ديسرت
ف   ، زهيجيانغ بروفينس، الص�ي ي

كانغ سيىت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وكي  غســل  ي 

�ف تســتعمل  أخــرى  ومــواد  التبييــض  ات  مســتحرف
ات الفــرك والكشــط؛  المالبــس؛ التنظيــف، التلميــع، مســتحرف
ــل،  ات التجمي ــتحرف ــة، مس ــوت العطري ــور، الزي ــون؛ العط الصاب

لوشــن الشــعر؛ منظفــات االســنان.

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة شاين  اشرت

  

 

Date :08/06/2022  التاريخ :08/06/2022

Trademark No.:42885 العالمة التجارية رقم :  42885

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: YongKang Pritronic Imp. and 
Exp. Co., Ltd. 

ي دي . 
وينك إمبورت أند إكسبورت كو.، أل �ت بإسم :  يونغ كانغ برايرت

Applicant Address: BLDG 2, 218 Meilong Road, 
West District, Yongkang City, Zhejiang Province, 
China 

يكت ، يونغ  العنوان :  بيلدينغ 2، 218 ميلونغ روود ، ويست ديسرت
ف   ، زهيجيانغ بروفينس، الص�ي ي

كانغ سيىت

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االآالت وعــدد االآالت؛ المحــركات والموتورات)عــدا مــا كان منهــا 
يــة)؛ وصــالت االآالت وعنــارص نقــل الحركــة )عــدا مــا  للمركبــات الرب
ي تعمــل 

يــة)؛ االأدوات الزراعيــة عــدا عــن الــىت كان منهــا للمركبــات الرب
باليــد؛ أجهــزة تفقيــس البيــض؛ آالت البيــع االأوتوماتيكيــة 

  

358  



336

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :08/06/2022  التاريخ :08/06/2022

Trademark No.:42886 العالمة التجارية رقم :  42886

Class: 21 ي الصنف :   21
�ف

Applicant Name: YongKang Pritronic Imp. and 
Exp. Co., Ltd. 

ي دي . 
وينك إمبورت أند إكسبورت كو.، أل �ت بإسم :  يونغ كانغ برايرت

Applicant Address: BLDG 2, 218 Meilong Road, 
West District, Yongkang City, Zhejiang Province, 
China 

يكت ، يونغ  العنوان :  بيلدينغ 2، 218 ميلونغ روود ، ويست ديسرت
ف   ، زهيجيانغ بروفينس، الص�ي ي

كانغ سيىت

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Household or kitchen utensils and containers; combs 
and sponges; brushes (except paintbrushes); brush-
making materials; articles for cleaning purposes; steel 
wool; unworked or semi-worked glass (except glass 
used in building); glassware, porcelain and earthenware 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ىلي وللمطابــخ؛ أمشــاط واســفنج؛  ف ي وأوعيــة لالســتعمال المــرف

وا�ف
؛  ي

ي التلويــن)؛ مــواد صناعــة الفــراسش
ي )باســتثناء فــراسش

الفــراسش

؛ الزجــاج غــري المشــغول  االأدوات الأغــراض التنظيــف؛ ســلك جــىي
ي 

ي البنــاء)؛ االأوا�ف
أو شــبه المشــغول )باســتثناء الزجــاج المســتخدم �ف

ي الخزفيــة 
ف واالوا�ف ي البورســل�ي

الزجاجيــة، اوا�ف

  

 

Date :09/06/2022  التاريخ :09/06/2022

Trademark No.:42887 العالمة التجارية رقم :  42887

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: CTBAT International Co. Limited  ناشينال كو. لميتد ي انرت
ي اي �ت ي �ب

بإسم :  سي �ت

Applicant Address9: th Floor, Oxford House 
Taikoo Place 979 King’s Road, Island East - Hong 
Kong 

العنوان :  الطابق 9، اوكسفورد هاوس تايكو بليس 979 كينغز 
رود، ايالند ايست - هونغ كونغ  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج

  

 

Date :09/06/2022  التاريخ :09/06/2022

Trademark No.:42888 العالمة التجارية رقم :  42888

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: CTBAT International Co. Limited  ناشينال كو. لميتد ي انرت
ي اي �ت ي �ب

بإسم :  سي �ت

Applicant Address9: th Floor, Oxford House 
Taikoo Place 979 King’s Road, Island East - Hong 
Kong 

العنوان :  الطابق 9، اوكسفورد هاوس تايكو بليس 979 كينغز 
رود، ايالند ايست - هونغ كونغ  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Cigarettes; tobacco, raw or manufactured; roll your 
own tobacco; pipe tobacco; tobacco products; tobacco 
substitutes (not for medical purposes); cigars; cigarillos; 
cigarette lighters for smokers; cigar lighters for 
smokers; matches; smokers’ articles; cigarette paper; 
cigarette tubes; cigarette filters; pocket apparatus for 
rolling cigarettes; hand held machines for injecting 
tobacco into paper tubes; electronic cigarettes; liquids 
for electronic cigarettes; tobacco products for the 
purpose of being heated. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســجائر، التبــغ الخــام او المصنــع، لــف التبــغ الخــاص بــك، تبــغ 
الغليــون، منتجــات التبــغ، بدائــل التبــغ )ليســت الغــراض طبيــة)، 
 ، ف للمدخنــ�ي الســجائر  ة، والعــات  الصغــري الســجائر  الســيغار، 
، ورق  ف ــ�ي ــوازم المدخن ــت، ل ي ، الكرب ف ــ�ي ــيغار للمدخن ــات الس والع
ــات الســجائر، أجهــزة الجيــب  الســجائر، انابيــب الســجائر، مصفي
ــب  ــل االنابي ــغ داخ ــن التب ــد لحق ــل بالي ــجائر، االت تحم ــف الس لل
ــة،  وني ــجائر االلكرت ــوائل للس ــة، الس وني ــجائر االلكرت ــة، الس الورقي

 . ف ــخ�ي ــراض التس ــغ الغ ــات التب منتج
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :09/06/2022  التاريخ :09/06/2022

Trademark No.:42889 العالمة التجارية رقم :  42889

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Arab Palestinian Shopping 
Center LLC 

كة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق م.خ.خ.  بإسم :  الرش

Applicant Address: P.O. Box 4185, Al-Bireh, 
Palestine 

ف   ة، فلسط�ي العنوان :  ص.ب 4185، البري

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Wholesale and retail related to all kinds of food, meat, 
fish, poultry; preserved, frozen, dried and cooked fruits 
and vegetables; eggs, milk, milk products; edible oils and 
fats, vegetable oils; frozen and refrigerated foodstuffs; 
wholesale and retail related to coffee, tea, cocoa, sugar, 
rice, artificial coffee; flour and preparations made from 
cereals, bread, pastry and confectionery; honey, treacle; 
yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments); spices; nuts; fresh fruits and vegetables; 
foodstuffs for animals; drinks and beverages; wholesale 
and retail related to detergents, soaps, cosmetics, 
perfumes, home utensils, stationery, electric machines, 
sports supplies, sportswear, gardening supplies, 
building supplies, home furnishings, playing tools, wall 
paper, carpets, curtains, baby and children supplies, 
and bags. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
واللحــوم  الطعــام  انــواع  لجميــع  والمفــرق  بالجملــة  االبيــع 
ــدة  ــة والمجم ــار المحفوظ ــه والخض ــن، الفواك ــمك والدواج والس
والمجففــة والمطبوخــة، البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب، 
الزيــوت والدهــون المعــدة لــالكل وزيــوت الخضــار، االطعمــة 
ــق  ــا يتعل ــكل م ــرق ل ــة والمف ــع بالجمل ــة، البي ــدة والمثلج المجم
بالقهــوة والشــاي والــكاكاو والســكر واالرز والقهــوة المصنعــة، 
ف  والخــرب الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف ف  الطحــ�ي
وبــودرة  ة  الخمــري والدبــس،  العســل  والحلــوى،  والمعجنــات 
، الملــح والخردل، الخــل والصالصــات )التوابــل)، البهارات،  ف الخبــري
المكــرات، الفواكــه والخضــار المجففــة، طعــام الحيوانــات، 
البيــع بالجملــة والمرفــق  وبــات الخفيفــة،  وبــات والمرش المرش
ــل  ات التجمي ــتحرف ــون ومس ــات والصاب ــق بالمنظف ــا يتعل ــكل م ل
الكهربائيــة  واالدوات  والقرطاســية  ليــة  ف المرف واالدوات  والعطــور 
ــوازم  ــق ول ــوازم الحدائ ــة ول ــوازم الرياضــة والمالبــس الرياضي ول
والســتائر  الجــدران  وورق  وااللعــاب  ىلي  ف المــرف والفــرش  البنــاء 

والســجاد ولــوازم االطفــال والحقائــب. 

 home all - home اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
needs
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :09/06/2022  التاريخ :09/06/2022

Trademark No.:42890 العالمة التجارية رقم :  42890

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Arab Palestinian Shopping 
Center LLC 

كة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق م.خ.خ.  بإسم :  الرش

Applicant Address: P.O. Box 4185, Al-Bireh, 
Palestine 

ف   ة، فلسط�ي العنوان :  ص.ب 4185، البري

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Business management, business administration, office 
functions 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي  الخدمات واالدارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتىب

  

 

Date :09/06/2022  التاريخ :09/06/2022

Trademark No.:42891 العالمة التجارية رقم :  42891

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Union Food Company for Food 
Industries 

كة يونيون فود لصناعة وتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine - Hebron                                        ف - الخليل العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Chocolate; sweets; candies; biscuits (all kinds); cake; ice 
cream (ice cream); Pancakes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالتة؛ الحلويات؛ السكاكر؛ البسكويت )بكافة أنواعه)؛ الكيك؛ 

البوظة )ايسكريم)؛؛ الفطائر؛، 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :09/06/2022  التاريخ :09/06/2022

Trademark No.:42892 العالمة التجارية رقم :  42892

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Union Food Company for Food 
Industries 

كة يونيون فود لصناعة وتجارة المواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address :Palestine - Hebron                                        ف - الخليل العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Chocolate; sweets; candies; biscuits (all kinds); cake; ice 
cream (ice cream); Pancakes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشوكوالتة؛ الحلويات؛ السكاكر؛ البسكويت )بكافة أنواعه)؛ الكيك؛ 

البوظة )ايسكريم)؛؛ الفطائر؛، 

  

 

Date :12/06/2022  التاريخ :12/06/2022

Trademark No.:42894 العالمة التجارية رقم :  42894

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name:  essam Mohammad melhem and 
son”s company for cosmatics 

كة عصام محمد ملحم  ابناؤه لمواد التجميل بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron -halhul                                        العنوان :  الخليل - حلحول

Applicant for Correspondence:  
sharekat essam melhem wabnaoh lmwad 
altjmeel (essam melhem & sons company) 
Hebron -halhul    

كة عصام ملحم وأبناؤه لمواد التجميل  عنوان التبليغ  :  �ش
 الخليل -حلحول 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

للشــعر، منظفــات أســنان. 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :13/06/2022  التاريخ :13/06/2022

Trademark No.:42896 العالمة التجارية رقم :  42896

Class: 6 ي الصنف :   6
�ف

Applicant Name: NOVA PLASTIK Sanayi TICARET 
ANONIM SIRKETI 

كة نوفا المساهمة لصناعة وتجارة البالستيك  بإسم :  �ش

Applicant Address: Bayrampasa/Istanbul/Turkey                                        ام باشا/اسطنبول/تركيا العنوان :  بري

Applicant for Correspondence:  
Wael Alhazzam Office 
Nablus/Aladl street/Krsou building/sixth floor    

عنوان التبليغ  :  مكتب المحامي وائل الحزام 
 نابلس/شارع العدل/عمارة كرسوع/الطابق السادس 

Goods/Services:
Drain pipes of metal, Drain traps(valves) of metal, 
Elbows of metal for pipes, Gutter pipes of metal, 
Pipes(penstock) of metal 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــواء  ــة له ــات) معدني ــد )صمام ــة، مصائ ــف معدني ــري تري مواس
، مواســري معدنيــة  المجــاري، وصــالت مرفقيــه معدنيــة للمواســري

ــة)  ــري ماء)معدني ــف، مواس ــاري التري لمج

SOLUTIONS PLUMBING اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  

 

Date :13/06/2022  التاريخ :13/06/2022

Trademark No.:42897 العالمة التجارية رقم :  42897

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Muhanad mustafa shafiq abu 
alsoud 

بإسم :  مهند مصطفى شفيق ابو السعود 

Applicant Address: nablus - Rafidya   ف - نابلس - رفيديا العنوان :  فلسط�ي
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Coffee , artificial coffee, condiments and spices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهوة والقهوة االصطناعية , التوابل والبهارات 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة افندي اشرت

  

 

Date :13/06/2022  التاريخ :13/06/2022

Trademark No.:42898 العالمة التجارية رقم :  42898

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

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

العنوان :  12, هيولوينغ-رو, سيوشو-غو, سيؤل)938-137), 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Automobiles; sports cars; vans[vehicles]; trucks; motor 
buses; electric vehicles; parts and accessories for 
automobilesToys for pets; ornaments for Christmas 
trees, except illumination articles and confectionery; 
toys (playthings); toy cars; dolls; toys; scale model 
vehicles; toy vehicles; toy aircraft; toy robots; drones 
[toys]; remote controls for operating scale model 
vehicles; electric ride-on toy cars for children or infants; 
toys designed to be attached to car seats; games and 
playthings; portable games and toys incorporating 
telecommunication functions; apparatus for games; 
video game apparatus; machines for physical exercises; 
bags specially adapted for sports equipment; gymnastic 
and sporting articles; golf bags 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدا  ــا ع ــالد ، م ــد المي ــجر عي ــة لش ــة؛ زين ــات االأليف ــاب للحيوان الع
ضــاءة والحلويــات؛ لعــب )أدوات اللعــب) ؛ ســيارات لعبة؛  مــواد االإ
ــرات؛  ــة الطائ ــات لعب؛لعب ــات؛ مركب دمــى؛ نمــاذج مصغــرة لمركب
أجهــزة  )لعــب)؛  طيــار  بــدون  طائــرات  ؛  االآىلي نســان  االإ لعبــة 
ة؛  ــري ــاذج الصغ ــات ذات النم ــغيل المركب ــد لتش ــن بع ــم ع التحك
ــة  ــاب مصمم ــع؛ ألع ــال أو الرض ــة لالأطف ــاب كهربائي ــيارات الع س
لتعلــق عــى مقاعــد الســيارة؛ اللعــب وأدوات اللعــب؛ اللعــب 
ــاب؛  ــزة لالألع ــاالت؛ أجه ــف االتص ــن وظائ ــة تتضم ــب محمول ولع
أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ أجهــزة للتماريــن البدنيــة؛ حقائــب مهيــأة 
خصيًصــا لمعــدات الرياضــة؛ أدوات الرياضــة الجمنازيــة واالأدوات 

ــف  ــة الغول ــاس للعب ــة؛ أكي الرياضي

اطات خاصة:حماية باللون االزرق الغامق واالبيض اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :13/06/2022  التاريخ :13/06/2022

Trademark No.:42899 العالمة التجارية رقم :  42899

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul (938-137), Republic of Korea 

العنوان :  12, هيولوينغ-رو, سيوشو-غو, سيؤل)938-137), 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Toys for pets; ornaments for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; toys 
(playthings); toy cars; dolls; toys; scale model vehicles; 
toy vehicles; toy aircraft; toy robots; drones [toys]; 
remote controls for operating scale model vehicles; 
electric ride-on toy cars for children or infants; toys 
designed to be attached to car seats; games and 
playthings; portable games and toys incorporating 
telecommunication functions; apparatus for games; 
video game apparatus; machines for physical exercises; 
bags specially adapted for sports equipment; gymnastic 
and sporting articles; golf bags 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدا  ــا ع ــالد ، م ــد المي ــجر عي ــة لش ــة؛ زين ــات االأليف ــاب للحيوان الع
ضــاءة والحلويــات؛ لعــب )أدوات اللعــب) ؛ ســيارات لعبة؛  مــواد االإ
ــرات؛  ــة الطائ ــات لعب؛لعب ــات؛ مركب دمــى؛ نمــاذج مصغــرة لمركب
أجهــزة  )لعــب)؛  طيــار  بــدون  طائــرات  ؛  االآىلي نســان  االإ لعبــة 
ة؛  ــري ــاذج الصغ ــات ذات النم ــغيل المركب ــد لتش ــن بع ــم ع التحك
ــة  ــاب مصمم ــع؛ ألع ــال أو الرض ــة لالأطف ــاب كهربائي ــيارات الع س
لتعلــق عــى مقاعــد الســيارة؛ اللعــب وأدوات اللعــب؛ اللعــب 
ــاب؛  ــزة لالألع ــاالت؛ أجه ــف االتص ــن وظائ ــة تتضم ــب محمول ولع
أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ أجهــزة للتماريــن البدنيــة؛ حقائــب مهيــأة 
خصيًصــا لمعــدات الرياضــة؛ أدوات الرياضــة الجمنازيــة واالأدوات 

ــف  ــة الغول ــاس للعب ــة؛ أكي الرياضي

اطات خاصة:حماية باللون االأزرق الغامق واالبيض اشرت

  

 

Date :13/06/2022  التاريخ :13/06/2022

Trademark No.:42900 العالمة التجارية رقم :  42900

Class: 28 ي الصنف :   28
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul (938-137), Republic of Korea 

العنوان :  12, هيولوينغ-رو, سيوشو-غو, سيؤل)938-137), 
جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Toys for pets; ornaments for Christmas trees, 
except illumination articles and confectionery; toys 
(playthings); toy cars; dolls; toys; scale model vehicles; 
toy vehicles; toy aircraft; toy robots; drones [toys]; 
remote controls for operating scale model vehicles; 
electric ride-on toy cars for children or infants; toys 
designed to be attached to car seats; games and 
playthings; portable games and toys incorporating 
telecommunication functions; apparatus for games; 
video game apparatus; machines for physical exercises; 
bags specially adapted for sports equipment; gymnastic 
and sporting articles; golf bags 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــدا  ــا ع ــالد ، م ــد المي ــجر عي ــة لش ــة؛ زين ــات االأليف ــاب للحيوان الع
ضــاءة والحلويــات؛ لعــب )أدوات اللعــب) ؛ ســيارات لعبة؛  مــواد االإ
ــرات؛  ــة الطائ ــات لعب؛لعب ــات؛ مركب دمــى؛ نمــاذج مصغــرة لمركب
أجهــزة  )لعــب)؛  طيــار  بــدون  طائــرات  ؛  االآىلي نســان  االإ لعبــة 
ة؛  ــري ــاذج الصغ ــات ذات النم ــغيل المركب ــد لتش ــن بع ــم ع التحك
ــة  ــاب مصمم ــع؛ ألع ــال أو الرض ــة لالأطف ــاب كهربائي ــيارات الع س
لتعلــق عــى مقاعــد الســيارة؛ اللعــب وأدوات اللعــب؛ اللعــب 
ــاب؛  ــزة لالألع ــاالت؛ أجه ــف االتص ــن وظائ ــة تتضم ــب محمول ولع
أجهــزة ألعــاب الفيديــو؛ أجهــزة للتماريــن البدنيــة؛ حقائــب مهيــأة 
خصيًصــا لمعــدات الرياضــة؛ أدوات الرياضــة الجمنازيــة واالأدوات 

ــف  ــة الغول ــاس للعب ــة؛ أكي الرياضي

اطات خاصة:حماية باللون االأزرق الغامق واالبيض  اشرت

  

 

Date :14/06/2022  التاريخ :14/06/2022

Trademark No.:42901 العالمة التجارية رقم :  42901

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Safwan Osama Mohammad 
Tamimi 

بإسم :  صفوان اسامة محمد التميمي 

Applicant Address: Kufr Aqab Ramallah Street 
Jerusalem 

العنوان :  كفرعقب شارع رام الله القدس  

Applicant for Correspondence:  
Adv Mutasem Shreiteh 
Adv Mutasem Shreiteh Ramallah, Al-Irsal Street, 
Al-Miraj Building, Fifth Floor, Mobile 0598017161    

يتح  عنوان التبليغ  :  المحامي معتصم �ش
يتح رام الله  شارع االرسال عمارة المعراج الطابق   المحامي معتصم �ش

الخامس جوال 0598017161 

Goods/Services:
Aromatics , essences oils-lemon(essences oills of) , oils 
forper fumesand scents-perfumery-perfumes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عطور، زيوت عطرية، زيوت عطرية من الليمون، زيوت للعطور 

والروائح، عطور ، عطور 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :14/06/2022  التاريخ :14/06/2022

Trademark No.:42904 العالمة التجارية رقم :  42904

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Al Ameed Coffee Roasters & 
Mills CO. 

كة محامص ومطاحن بن العميد  بإسم :  �ش

Applicant Address4: th Floor, Ahmad Tower, 
Sharq, Arabian Gulf Street, Kuwait City 00965, 
Kuwait 

 ، ي ق، شارع الخليج العر�ب العنوان :  الطابق الرابع، برج أحمد، �ش
مدينة الكويت 00965، الكويت  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ــب،  ــد الكت ــواد تجلي ــات، م ــرى، المطبوع ــات أخ ي فئ

ــري واردة �ف وغ
ي 

ــتعملة �ف ــق المس ــواد اللص ــية، م ــة، القرطاس ــور الفوتوغرافي الص
ي الدهــان 

، فــراسش ف ــ�ي ــة، ومــواد الفنان لي ف ــات مرف القرطاســية أو لغاي
أو التلويــن، االآالت الكاتبــة واللــوازم المكتبيــة )عــدا االأثــاث)، مــواد 
ــتيكية  ــف البالس ــواد التغلي ــزة)، م ــدا االأجه ــس )ع ــه والتدري التوجي
ي فئــات أخــرى)، حــروف الطباعــة، الكليشــيهات 

)غــري الــواردة �ف
ــمات).  )الراس

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة قهوة اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :14/06/2022  التاريخ :14/06/2022

Trademark No.:42905 العالمة التجارية رقم :  42905

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Al Ameed Coffee Roasters & 
Mills CO. 

كة محامص ومطاحن بن العميد  بإسم :  �ش

Applicant Address4: th Floor, Ahmad Tower, 
Sharq, Arabian Gulf Street, Kuwait City 00965, 
Kuwait 

 ، ي ق، شارع الخليج العر�ب العنوان :  الطابق الرابع، برج أحمد، �ش
مدينة الكويت 00965، الكويت  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
COFFEE

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قهوة

  

 

Date :14/06/2022  التاريخ :14/06/2022

Trademark No.:42906 العالمة التجارية رقم :  42906

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Al Ameed Coffee Roasters & 
Mills CO. 

كة محامص ومطاحن بن العميد  بإسم :  �ش

Applicant Address4: th Floor, Ahmad Tower, 
Sharq, Arabian Gulf Street, Kuwait City 00965, 
Kuwait 

 ، ي ق، شارع الخليج العر�ب العنوان :  الطابق الرابع، برج أحمد، �ش
مدينة الكويت 00965، الكويت  

374  

375  



347

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عالن، إدارة االأعمال، توجيه االأعمال، تفعيل  خدمات الدعاية واالإ

 . ي النشاط المكتىب

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة قهوة اشرت

  

 

Date :14/06/2022  التاريخ :14/06/2022

Trademark No.:42907 العالمة التجارية رقم :  42907

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Al Ameed Coffee Roasters & 
Mills CO. 

كة محامص ومطاحن بن العميد  بإسم :  �ش

Applicant Address4: th Floor, Ahmad Tower, 
Sharq, Arabian Gulf Street, Kuwait City 00965, 
Kuwait 

 ، ي ق، شارع الخليج العر�ب العنوان :  الطابق الرابع، برج أحمد، �ش
مدينة الكويت 00965، الكويت  

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت.  وبات، االإ خدمات توفري االأطعمة والمرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة قهوة اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :14/06/2022  التاريخ :14/06/2022

Trademark No.:42908 العالمة التجارية رقم :  42908

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Pal Youth Fashion Design 
Compan

كة بال يوث فاشن لتصميم االزياء  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Al-Ahliyya College 
Street Mobile 0595111666   

العنوان :  رام الله شارع الكلية االأهلية جوال 0595111666    

Applicant for Correspondence:  
Pal Youth Fashion Design Compan
Ramallah Al-Ahliyya College Street Mobile 
0595111666   

كة بال يوث فاشن لتصميم االزياء  عنوان التبليغ  :  �ش
 رام الله شارع الكلية االأهلية جوال 0595111666

Goods/Services:
Beauty contests (Arranging of) , Exhibitions 
(Organization of —) for cultural or educational purposes

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تنظيــم مســابقات الجمــال ، تنظيــم المعــارض لالأغــراض الثقافيــة 

أو التعليميــة 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :15/06/2022  التاريخ :15/06/2022

Trademark No.:42909 العالمة التجارية رقم :  42909

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Phantom Trading for Food Stuff    كة فانتوم لتجارة المواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Albireh Surda 
Jawharat Surda bld. f2 jawal 0599257711   

ة �دا عمارة جوهرة �دا ط 2 جوال  العنوان :  رام الله البري
    0599257711
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Phantom Trading for Food Stuff 
Ramallah Albireh Surda Jawharat Surda bld. f2 
jawal 0599257711   

كة فانتوم لتجارة المواد الغذائية    عنوان التبليغ  :  �ش
ة �دا عمارة جوهرة �دا ط 2 جوال 0599257711  رام الله البري

Goods/Services:
Dates , Olive oil for food , Olives, preserved , Tahini 
[sesame seed paste]   , Pickles , Nuts, prepared  , Edible oils   

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمــور ، زيــت زيتــون للطعــام ، زيتــون محفــوظ ، طحينيــة ) عجينــة 
بــذور السمســم ) ، مخلــالت ، بنــدق محــرف ، زيــوت صالحــة لالأكل 

  

 

Date :15/06/2022  التاريخ :15/06/2022

Trademark No.:42910 العالمة التجارية رقم :  42910

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Kamal khalil Abed Almote Seaj  بإسم :  كمال خليل عبد المعطي سياج

Applicant Address: Hebron Al-Jaladah  
Roundabout 

العنوان :  الخليل  دوار الجلدة  

Applicant for Correspondence:  
Edrak Legal Services Office 
Edrak Legal Services Office - Al-Bireh - Al-Balou’ - 
Burj Mall Palestine Building, Mobile 0592232510    

عنوان التبليغ  :  مكتب ادراك للخدمات القانونية 
ة -البالوع -عمارة برج مول  جوال   مكتب ادراك للخدمات القانونية -البري

 0592232510

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــات ، المقاهــي،  اب ،المطاعــم، الكافتري ويــد بالطعــام والــرش ف الرت
ــة ،  ــات الخفيف ــم الوجب ــم تقدي ــة، مطاع ــدم الداتي ــم الخ مطاع

ــات)  ــة ) الكانتين ــة أو المتنقل المطاعــم المؤقت

RESTAURANT اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :15/06/2022  التاريخ :15/06/2022

Trademark No.:42911 العالمة التجارية رقم :  42911

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Salah Samaneh Company for 
Medical Supplies and Veterinary Medicines and 
Agricultural Medicines 

كة صالح سماعنه للمستلزمات الطبية واالدوية البيطرية  بإسم :  �ش
واالدوية الزراعية 

Applicant Address: NABLUS.Beit Eba main street 
.Mob.0599398304 email: mar26mar690@gmail.
com 

العنوان :  نابلس / بيت ايبا / عمارة سماعنة  0598404882      بريد   
  raghad@rayyangroup.co :   ي

و�ف الكرت

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations  sanitary 
preparations for medical purposes  dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies  dietary supplements for humans and 
animals  plasters, materials for dressings  material for 
stopping teeth, dental wax  disinfectants  preparations 
for destroying vermin  fungicides, herbicides. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــة لغاي ات صحي ــتحرف ــة، مس ــة وبيطري ات صيدالني ــتحرف مس
أو  ي  الطــىب ســتعمال  لالإ معــدة  حميــة  وأغذيــة  مــواد  طبيــة، 
ــة  ــة الغذائي ــالت للحمي ــال، مكم ــع واالأطف ــة للرض ــري وأغذي البيط
نســان والحيــوان لصقــات ومــواد ضمــاد، مــواد حشــو االأســنان  لالإ
ات  ــادة الحــرش ب ات الإ وشــمع طــب االأســنان، مطهــرات، مســتحرف

ــاب.  ــدات أعش ــات ومبي ــدات فطري ــارة، مبي ــات الض والحيوان

Medical اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :15/06/2022  التاريخ :15/06/2022

Trademark No.:42912 العالمة التجارية رقم :  42912

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Vaccines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللقاحات. 

  

 

Date :15/06/2022  التاريخ :15/06/2022

Trademark No.:42913 العالمة التجارية رقم :  42913

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Johnson & Johnson  بإسم :  جونسون اند جونسون

Applicant Address: One Johnson & Johnson 
Plaza, New Brunswick, NJ, USA 08933 

العنوان :  ون جونسون اند جونسون بالزا، نيو برنسويك، ان جيه، 
الواليات المتحدة 08933  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Vaccines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللقاحات. 

  

 

Date :15/06/2022  التاريخ :15/06/2022

Trademark No.:42914 العالمة التجارية رقم :  42914

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Al Marai Company  كة المراعي بإسم :  �ش

Applicant Address: P. O. Box 8524 Riyadh 11492, 
Saudi Arabia 

العنوان :  ص.ب 8524 الرياض 11492، السعودية  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم، واالأســماك، ولحــوم الدواجــن، والصيــد، خالصــات 
ــة،  ــدة، ومجفف ــة ، والمجم وات محفوظ ــرف ــه، وخ ــم، فواك اللح
ــات، وفواكــه مطبوخــة بالســكر،  )، ومربي ــىي ومطهــوة، هــالم )جي
البيــض والحليــب ومنتجــات الحليــب، الزيــوت والدهــون الصالحــة 

لــالكل. 

اطات خاصة:حماية باللون البنفسجي واالأبيض  اشرت

  

 

Date :15/06/2022  التاريخ :15/06/2022

Trademark No.:42915 العالمة التجارية رقم :  42915

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Al Marai Company  كة المراعي بإسم :  �ش

Applicant Address :P. O. Box 8524 Riyadh 11492, 
Saudi Arabia 

العنوان :  ص.ب 8524 الرياض 11492، السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :15/06/2022  التاريخ :15/06/2022

Trademark No.:42916 العالمة التجارية رقم :  42916

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Al Marai Company  كة المراعي بإسم :  �ش

Applicant Address: P. O. Box 8524 Riyadh 11492, 
Saudi Arabia 

العنوان :  ص.ب 8524 الرياض 11492، السعودية  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; 
syrups and other preparations for making beverages 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــا م ه ــة وغري ــة والغازي ــاه المعدني ) والمي ــعري اب الش ة )�ش ــري الب
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس وب ــة، مرش ــري الكحولي ــات غ وب المرش
وبــات  ات أخــرى لعمــل المرش اب ومســتحرف وعصائــر الفواكــه، �ش

  

 

Date :15/06/2022  التاريخ :15/06/2022

Trademark No.:42918 العالمة التجارية رقم :  42918

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

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

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

العنوان :  اوتوفيا ايه-2، كي ام. 585، 08760 مارتوريل، برشلونة، 
اسبانيا  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Vehicles and conveyances; Vehicles for locomotion 
by land, air, water or railway; Motor land vehicles; 
Automotive vehicles; Aircraft; Boats; Locomotives; 
Motor buses; Omnibuses; Caravans; Motorcycles; 
Mopeds; Bicycles; Scooters [vehicles]; Self-balancing 
scooters; Unicycles; Propulsion mechanisms for land 
vehicles; Automobile engines; Gear boxes for land 
vehicles; Vehicle chassis; Suspension systems for 
land vehicles; Brakes for vehicles; Bodies for vehicles; 
Spoilers for vehicles; Radiator grilles for vehicles; 
Mirrors for vehicles; Spray prevention flaps for vehicles; 
Vehicle tires; Rims for vehicle wheels; Hubs for vehicle 
wheels; Steering wheels for vehicles; Steering wheel 
airbag covers; Vehicle seats; Coverings for car seats; 
Seat cushions for the seats of vehicles; Safety belts for 
vehicles for motor cars; Sun shields and visors for motor 
cars; Sun-blinds adapted for automobiles; Windshield 
wipers; Luggage carriers for vehicles; Cigar lighters for 
automobiles; Cup holders for vehicles; Vehicle covers 
[shaped] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي أو  ي أو الج ــرب ــحن ال ــات للش ــل؛ مركب ــائل النق ــات ووس مركب
البحــري أو عــرب الســكك الحديديــة؛ مركبــات بريــة بمحــركات؛ 
بمحــركات؛  حافــالت  قإطاراتــات؛  قــوارب؛  طائــرات؛  مركبــات؛ 
ــات  ــات؛ دراج ــة مركب ــى هيئ ــة ع ــوت متنقل ة؛ بي ــري ــالت صغ حاف
هوائيــة؛  دراجــات  ة؛  صغــري محــركات  ذات  دراجــات  بخاريــة؛ 
دراجــات تعمــل بالدفــع ]مركبــات[؛ دراجــات الدفــع ذاتيــة التوازن؛ 
يــة؛  دراجــات أحاديــة العجــالت؛ آليــات الــد� للمركبــات الرب
ــات  وس) للمركب ــرت ــب ال ــق مســننات )عل ــات؛ صنادي محــركات العرب
يــة؛ مكابــح  يــة؛ هيــاكل المركبــات؛ أنظمــة تعليــق للمركبــات الرب الرب
للمركبــات؛ هيــاكل للمركبــات؛ أجهــزة تعطيــل الرفــع لتعزيــز الكبــح 
لتعطيــل المركبــات )كوابــح للمركبــات)؛ شــبكات مشــع حــراري 
ــارات  ــات؛ إط ــالت المركب ــات عج ــات؛ واقي ــا للمركب ــات؛ مراي للمركب
المركبــات؛ إطــارات لعجــالت المركبــات؛ محــاور عجــالت المركبــات؛ 
عجــالت توجيــه القيــادة للمركبــات؛ أغطيــة الحقيبــة الهوائيــة 
لمقاعــد  أغطيــة  المركبــات؛  مقاعــد  القيــادة؛  توجيــه  لعجلــة 
العربــات؛ وســادات المقاعــد لمقاعــد المركبــات؛ أحزمــة أمــان 
للمركبــات للعربــات ذات محــرك؛ ســتائر وحاجبــات أشــعة الشــمس 
للعربــات؛ ســتائر واقيــة مــن أشــعة الشــمس للعربــات؛ مســاحات 
الزجــاج االأمامــي؛ حامــالت الحقائــب للمركبــات؛ والعــات الســجائر 
ــات  ــة مشــكلة للمركب ــات؛ أغطي ــات؛ حوامــل الكــؤوس للمركب للعرب

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42919 العالمة التجارية رقم :  42919

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: nadir eabd almutalab sulayman 
nasir aldiyn  .ID(918283177) 

بإسم :  نادر عبد المطلب سليمان نارص الدين هوية رقم 
 (918283177(

Applicant Address: Hebron- Wadi Al-Tuffah Street   العنوان :  الخليل - شارع   واد التفاح
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
adv. Suhad  Amro 
hebron -al haras- tel: 0568251338    

عنوان التبليغ  :  المحامية سهاد عمرو 
 الخليل -الحرس - هاتف 0568251338 

Goods/Services:
Hairdressing salonsوBeauty salons ,Visagists’ services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اء التجميل صالونات التجميل,صالونات تريح الشعر وخدمات خرب

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42920 العالمة التجارية رقم :  42920

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: kayin and Ahmed Company for 
Restaurants and Cafes 

كة كائن واحمد للمطاعم والمقاهي  بإسم :  �ش

Applicant Address: Hebron- Wadi Al-Tuffah Street   العنوان :  الخليل - شارع   واد التفاح

Applicant for Correspondence:  
adv. Suhad  Amro 
hebron -al haras- tel: 0568251338    

عنوان التبليغ  :  المحامية سهاد عمرو 
 الخليل -الحرس - هاتف 0568251338 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت.  وبات، االإ خدمات توفري االأطعمة والمرش

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42921 العالمة التجارية رقم :  42921

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: HAMZA ZOUHER JASER ASAD  بإسم :  حمزة زهري جا� أسعد

Applicant Address: Nablus - the entrance 
to the new Askar camp, Alawneh building 
jawal:0569112525 -hza333@gmail.com                   

العنوان :  نابلس - مدخل مخيم عسكر الجديد عمارة عالونة جوال: 
                    com.gmail@hza333 : 0569112525- ايميل
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
HAMZA ZOUHER JASER ASAD 
Nablus - the entrance to the new Askar camp, 
Alawneh building jawal:0569112525 -hza333@
gmail.com   

عنوان التبليغ  :  حمزة زهري جا� أسعد 
 نابلس - مدخل مخيم عسكر الجديد عمارة عالونة جوال: 0569112525- 

hza333@gmail.com : ايميل

Goods/Services:
Grains and agricultural, horticultural and forestry 
products not included in other classes; live 
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural 
plants and flowers; foodstuffs for animals, malt

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والغابــات  ف  البســات�ي ومنتجــات  الزراعيــة  والمنتوجــات  الغــالل 
ي فئــات اخــرى؛ الحيوانــات الحيــة والفواكــة 

والغــالل غــري الــواردة �ف
ــة؛  ــور الطبيعي ــات والزه ــذورة والنبات ــة؛ الب وات الطازج ــرف والخ
المــواد الغذائيــة الخاصــة بالحيوانــات، والشــعري المنبــت ) الملت )

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42922 العالمة التجارية رقم :  42922

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Shandong Linglong Tyre Co., 
Ltd. 

ي دي. 
بإسم :  شاندونغ لينغلونغ تاير كو.، ال �ت

Applicant Address: No.777 Jinlong Road, 
Zhaoyuan city,265400,Shandong ,China 

 ،265400 ، ي
العنوان :  من رقم 777 جينلونغ رود، زهاويونغ سىت

ف   شاندونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Tires for vehicle wheels; Vehicle wheel tires; Casings for 
pneumatic tires; Tires, solid, for vehicle wheels; Treads 
for retreading tires; Airplane tires; Treads for vehicles; 
Inner tubes for pneumatic tires Automobile tires; 
Pneumatic tires 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــات؛ أغلف ــالت المركب ــارات عج ــات؛ إط ــالت المركب ــارات لعج إط
ــري مجوفــة، لعجــالت  طــارات الهوائيــة؛ إطــارات، غ خارجيــة لالإ
طــارات؛ اطــارات الطائــرات؛  المركبــات؛ مداســات العــادة تلبيــس االإ
الهوائيــة  طــارات  لالإ الداخليــة  االأنابيــب  للمركبــات؛  مداســات 

ــة  ــارات الهوائي ــيارات ؛ إط ــارات الس إط

 GREEN اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42923 العالمة التجارية رقم :  42923

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: HAMZA ZOUHER JASER ASAD  بإسم :  حمزة زهري جا� أسعد

Applicant Address: Nablus - the entrance 
to the new Askar camp, Alawneh building 
jawal:0569112525 -hza333@gmail.com                   

العنوان :  نابلس - مدخل مخيم عسكر الجديد عمارة عالونة جوال: 
                    hza333@gmail.com : 0569112525- ايميل

Applicant for Correspondence:                :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
mineral and aerated waters and other non  alcoholic 
beverages  fruit beverages and fruit juices  syrups and 
other preparations for making beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات غــري الكحوليــة،  هــا مــن المرش الميــاه المعدنيــة والغازيــة وغري
اب  الفواكــه، �ش الفواكــه وعصائــر  مــن  وبــات مســتخلصة  مرش

ــات.  وب ــل المرش ــرى لعم ات أخ ــتحرف ومس
  

 

Date :19/06/2022  التاريخ :19/06/2022

Trademark No.:42924 العالمة التجارية رقم :  42924

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Michael Nicolas Daoud Habash بإسم :  مايكل نيقوال داوود حبش

Applicant Address :Ramallah - Main Street - 
opposite Khaled Flowers - next to Abu al-Abed 
Shawarma 0599874544   

العنوان :  رام الله - الشارع الرئيسي - مقابل ازهار خالد - بجانب 
شاورما ابو العبد 0599874544    

Applicant for Correspondence:  
Michael Nicolas Daoud Habash
Ramallah - Main Street - opposite Khaled Flowers 
- next to Abu al-Abed Shawarma 0599874544   

عنوان التبليغ  :  مايكل نيقوال داوود حبش
 رام الله - الشارع الرئيسي - مقابل ازهار خالد - بجانب شاورما ابو العبد 

0599874544

Goods/Services:
Services for providing food and drink

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات خدمات توفري االأطعمة والمرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة مشاوي اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42928 العالمة التجارية رقم :  42928

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
electrically operated brushes [parts of machines], 
gas pumps (gas station equipment), electric door 
opening and closing apparatus, cranes, vehicle lifts, 
snow ploughs, hydraulic accumulators being parts 
of machines, brakes for machines, metalworking 
machines, forming machines for automobile brakepad, 
taps [machine tools], faucets [parts of machines, 
engines or motors], sorting machines for industry, 
chemical machines for industrial purposes, electronic 
ignitions for vehicles, mechanical engine parts for 
land vehicles, engines and motors for the generation 
of electricity, automotive engine blocks, motors and 
engines [except for land vehicles], pumps for land 
vehicle engines, speed change gears being parts of 
machines control mechanisms for machines, engines 
or motors machine coupling and transmission 
components except for land vehicles, vehicle washing 
machines, automatic parking installations, ignition 
devices for motors of land vehicles, current generators 
for automobiles, motors for model vehicles, generators, 
turbogenerators, portable electric power generators, 
robots for helping with daily chores for household 
purposes, industrial robots, robots for machine tools, 
driving devices for robots, control mechanisms for 
robots, apparatus for manufacturing solar battery, 
electrodes for welding machines, hydrogen dispensing 
pumps for service stations, pneumatic transporters, 
spring shock absorbers for machines, disc brakes being 
parts of machines, fuel economisers for motors and 
engines, fuel injector parts for land and water vehicle 
engines, electric starter motors, filling machines 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــت)؛ مضخــات الغــاز ) ــا )أجــزاء مــن آال ــة كهربائي ي العامل

الفــراسش
معــدات محطــات الغــاز)؛ األجهــزة الكهربائيــة لفتــح وإغالــق 
األبــواب؛ الرافعــات؛ مصاعــد الســيارات؛ جرافــات ثلــج؛ مراكمــات 
ــغوالت  ــت المش ــح ال ــن اآاللت؛مكاب ــزاء م ــا أج ــة كونه هيدروليكي
ــدادات ) ــيارات ؛ س ــل الس ــادة فرام ــكيل وس ــت تش ــة؛ آال المعدني
ــركات؛  ــورات أو المح ــت، الموت ــن اآالل ــزاء م ــري [أج ــت)؛ صناب آال
آالــت الفــرز المســتخدمة للصناعــة؛ آالــت كيماويــة الألغــراض 
ــركات  ــزاء المح ــات؛ أج ــة للمركب وني ــعالت اإللكرت ــة؛ المش الصناعي
لتوليــد  وموتــورات  محــركات  يــة؛  الرب للمركبــات  الميكانيكيــة 
اق  الكهربــاء؛ محــركات الســيارات؛ المحــركات ومحــركات االحــرت
يــة)؛ المضخــات لمحــركات  الداخــىي )باســتثناء مــا كان للمركبــات الرب
يــة؛ تــروس تغيــري الرعــة بكونهــا أجــزاء مــن آالــت؛  المركبــات الرب
ان  آليــات التحكــم الآاللــت، المحــركات أو الموتــورات؛ آالــت االقــرت
يــة؛ آالت غســيل  ي للمركبــات الرب

ومكونــات النقــل باســتثناء تلــك الــىت
ات االصطفــاف األوتوماتيكيــة؛ أجهــزة اإلشــعال  ف المركبــات؛ تجهــري
لمحــركات المركبــات األرضيــة؛ مولــدات التيــار للســيارات؛ محــركات 
ــدات  ــة ومول ــدات توربيني ــدات؛ مول ــة؛ المول ــيارات النموذجي الس
ي األعمــال اليوميــة 

كهربائيــة محمولــة؛ الروبوتــات للمســاعدة �ف
ليــة؛ الروبوتــات الصناعيــة الألــدوات اآلليــة؛ أجهــزة  ف الألغــراض المرف
ــع  ــاز لتصني ــات؛ جه ــم للروبوت ــات التحك ــات؛ آلي ــادة للروبوت القي
ودات آاللــت اللحــام؛ مضخــات توزيــع  البطاريــات الشمســية؛ إلكــرت
ف لمحطــات الخدمــة؛ الناقالــت الهوائيــة وممتــص  الهيدروجــ�ي
الصدمــات النابضيــة الآاللــت؛ مكابــح األقــراص بكونهــا أجــزاء مــن 
آالــت؛ موفــرات الوقــود للمحــركات والمحــركات وأجــزاء حاقــن 
ــة؛ محــركات التشــغيل  ــة والمائي ي ــات الرب الوقــود لمحــركات المركب

ــة  ــت تعبئ ــة؛ آال الكهربائي
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42929 العالمة التجارية رقم :  42929

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
surgical robots, nanorobots for medical purposes, 
robotic exoskeleton suits for medical purposes, 
body rehabilitation apparatus for medical purposes, 
electroencephalographs, pulse measuring devices, 
apparatus for nerve location, artificial limbs, artificial 
joints, medical instruments, medical apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth, massaging 
apparatus for personal use, babies’ bottles, medical 
clothing, gloves for medical purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الروبوتــات الألمــور الجراحيــة؛ روبوتــات نانويــة الألغــراض الطبيــة؛ 
بدالــت الهيــاكل الخارجيــة للروبوتــات اللســتخدامات الطبيــة؛ 
ــاس  ــزة قي ــة؛ أجه ــات الطبي ــم للغاي ــل الجس ــادة تأهي ــزة إع أجه
ــاس  ــزة قي ــل؛ أجه ــن العق ــة م ــزاء مختلف ي أج

ي �ف
ــا�أ ــاط الكهرب النش

النبــض؛ أجهــزة لتحديــد موقــع العصــب؛ األطــراف االصطناعيــة؛ 
واألــدوات  األجهــزة  الطبيــة؛  المّعــدات  الصناعيــة؛  المفاصــل 
أجهــزة  واألســنان؛  العيــون  االصطناعيــة،  األطــراف  الطبيــة؛ 
المالبــس  األطفــال؛  ي 

قنــا�ف ؛  الشــخىي اللســتخدام  التدليــك 
الطبيــة؛ قفــازات اللســتخدامات الطبيــة 

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42930 العالمة التجارية رقم :  42930

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
financing relating to automobiles, automobile 
lease financing, financial guarantee services for the 
reimbursement of expenses incurred as a result of 
vehicle breakdown, financial guarantee services for 
the reimbursement of expenses incurred as a result 
of vehicle accident, hire purchase financing services, 
credit and debit card services, factoring, processing 
of credit card payments, agencies for rent collection 
of parking, agencies for charge of parking, financial 
services for the management of prepaid credit cards 
with membership card function, providing information 
relating to financial and monetary affairs, automobile 
insurance services, consultancy and brokerage services 
relating to vehicle insurance, automobile insurance 
information, motor vehicle insurance brokerage, 
virtual money brokerage, on-line financial transactions, 
brokerage services for trading blockchain-based non-
fungible  tokens (NFT), financial customs brokerage 
services, automobile appraisal, appraisal of used 
automobiles, providing information relating to the 
appraisal of used automobiles, collection of monetary 
donations for charitable purposes, providing 
information relating to the appraisal of automobiles, 
issuance of membership credit card, providing rebates 
at participating, establishments of others through use 
of a membership card, vehicle insurance information, 
processing of payment transactions via the Internet, 
ewallet payment services, electronic processing of 
payments, processing of payment transactions for 
electronic money, brokerage of intellectual property 
rights, electronic payment for others ا 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمويــل المتعلــق بالســيارات؛ تمويــل تأجــري الســيارات؛ خدمــات 
تعطــل نتيجــة  المتكبــدة  النفقــات  لســداد  المــاىلي   الضمــان 
ــدة  ــات المتكب ــض النفق ــاىلي لتعوي ــان الم ــات الضم ــيارة؛ خدم الس
بالتقســيط؛ اء  الــرش تمويــل  خدمــات  ســيارة؛  حــادث   نتيجــة 
الديــون؛  بيــع  الخصــم؛  و  اإلئتمــان  بطاقــات  خدمــات 
 معالجــة دفعــات بطاقــات االئتمــان؛ وكاالــت تأجــري وتحصيــل
مواقــف الســيارات؛ وكاالــت مســؤولة عــن مواقــف الســيارات 
المدفوعــة االئتمــان  بطاقــات  إلــدارة  الماليــة   والخدمــات 
متعلقــة  معلومــات  تزويــد  العضويــة؛  بطاقــة  بوظيفــة  ا 
الســيارات؛ ف  تأمــ�ي خدمــات  النقديــة؛  و  الماليــة   بالشــؤون 
ف عــى  مســبًق إستشــارات و خدمــات وســاطة متعلقــة بالتأمــ�ي
ف  ف عــى الســيارات؛ وســاطة تأمــ�ي المركبــات؛ معلومــات التأمــ�ي
الماليــة  للمعامالــت  اضيــة  االفرت الماليــة  الوســاطة  المركبــات؛ 
ــة  ــري القابل ــوز غ ــداول الرم ــاطة لت ــات الوس ــت؛ خدم ن ــرب اإلنرت ع
خدمــات  )؛  ي

�ت اف  )ان  الكتــل  سلســلة  عــى  القائمــة  للتبديــل 
خدمــات  الســيارات؛  تقييــم  الماليــة؛  الجمــارك  وســاطة 
المتعلقــة  المعلومــات  توفــري  المســتعملة؛  الســيارات  ف  تثمــ�ي
النقديــة عــات  الترب جمــع  المســتعملة؛  الســيارات   بتقييــم 
بتقييــم  المتعلقــة  المعلومــات  تقديــم  يــة؛  خري ألغــراض 
 الســيارات؛ إصــدار بطاقــة االئتمــان للعضويــة؛ توفــري الحســومات
ي المؤسســات المشــاركة الآلخريــن بواســطة اســتخدام بطاقــة 

�ف
ــات  ــة عملي ــات؛ معالج ــى المركب ف ع ــ�ي ــات التأم ــة؛ معلوم العضوي
المحفظــة  مدفوعــات  نــت؛ خدمــات  اإلنرت عــن طريــق  الدفــع 
ونيــة للدفعــات؛ معالجــة معامالــت  ونيــة؛ معالجــة إلكرت اإللكرت
ي حقــوق الملكيــة الفكريــة؛ 

ونيــة؛ الوســاطة �ف الدفــع الألمــوال اإللكرت
ــري  ي للغ

و�ف ــرت ــع االلك الدف

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42931 العالمة التجارية رقم :  42931
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
emergency automobile towing, leasing of rental car, 
providing transportation information, providing 
information relating to car transport, car rental, 
tracking of automobile fleets using electronic 
navigation and locating devices [transport 
information], towing and transportation of cars as part 
of vehicle breakdown services, car sharing services, 
transport, carpooling services, providing information 
via the Internet relating to the leasing of automobiles, 
rental of vehicle equipment and accessories, rental of 
airplanes, renting of vehicles, providing information 
relating to air transport, providing information 
relating to vehicle driving services, reservation 
services for vehicle rental, car rental, garage and 
parking space rental, providing information relating to 
vehicle parking services, reservation of parking spaces, 
transportation of passengers and passengers’ luggage, 
providing information about transport services, logistics 
services consisting of the storage, transportation and 
delivery of goods, transport, delivery, packaging, and 
storage of goods providing road and traffic information 
inspection of vehicles before transport storage of energy 
and fuels, depot services for the storage of vehicles 
rental of wheelchairs, services related to travel included 
in the class, providing information relating to travel and 
sightseeing travel tours, booking agency services for 
travel, travel reservation, travel reservation and travel 
information services, conducting of sightseeing travel 
tours by automobiles, physical storage of electronically 
stored data, documents, digital photographs, 
music, images, video, and computer games, storage, 
distribution and supply of energy and fuel, providing 
information relating to the distribution of electricity 
storage and distribution of electricity, GPS navigation 
services, technical advice relating to transportation 
logistics, vehicle transport, vehicle leasing services, 
supply chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or truck 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي حاالــت الطــوارئ؛ تأجــري ســيارات اإليجــار؛ 

قطــر الســيارات �ف
معلومــات  توفــري  النقــل؛  حــول  المعلومــات  توفــري  خدمــات 
تتعلــق بنقــل الســيارات؛ خدمــات تأجــري الســيارات؛ تتبــع أســاطيل 
الســيارات باســتخدام أجهــزة المالحــة ونقــل الســيارات كجــزء مــن 
ونيــة وأجهــزة تحديــد المواقــع [ خدمــات اصالــح المركبــات اإللكرت
ــيارات؛  ــاركة الس ــات مش ــة؛ خدم ــر المعطل ــل]؛ قط ــات نق معلوم
ــول  ــت ح ن ــرب اإلنرت ــات ع ــري معلوم ــي؛ توف ــل الجماع ــات النق خدم
تأجــري الســيارات؛ خدمــات اســتئجار معــدات المركبــات وملحقاتها؛ 
ــات  ــات معلوم ــري معلوم ــات؛ توف ــري المركب ــرات؛ تأج ــري الطائ تأج
تتعلــق بخدمــات قيــادة المركبــات؛ خدمات حجــز لتأجــري المركبات؛ 
ــق بالنقــل الجــوي؛ توفــري تأجــري الســيارات، تأجــري  خدمــات تتعل
تتعلــق  الســيارات؛ توفــري معلومــات  المــرآب وأماكــن وقــوف 
ــركاب  ــات؛ حجــز أماكــن الوقــوف؛ نقــل ال ــب المركب بخدمــات مرائ
وأمتعــة الــركاب ؛ توفــري معلومــات عــن خدمــات النقــل؛ الخدمــات 
ي تشــتمل عــى التخزيــن، نقــل وتســليم البضائــع؛ 

اللوجســتية الــىت
خدمــات النقــل، خدمــات توصيــل، التغليــف، وتخزيــن البضائــع؛ 
؛ تفتيــش المركبــات  توفــري معلومــات الطرقــات وأزمــات الســري
ــتودعات ــات المس ــود؛ خدم ــة والوق ــن الطاق ــل؛ تخزي ــل النق  قب
ي الفئــة؛ توفــري المعلومــات لتخزيــن المركبــات؛ 

بالســفر المدرجــة �ف
تأجــري كــراسي المقعديــن؛ الخدمــات المتعلقــة المتعلقــة بجوالــت 
ــز  ــة الحج ــات وكال ــياحية؛ خدم ــم الس ــاهدة المعال ــفر ومش الس
ومعلومــات  للســفر  والحجــز  الســفر  حجــز  خدمــات  للســفر؛ 
ــيارات؛  ــياحية بالس ــم الس ــارة المعال ــت لزي ــم رحال ــفر؛ تنظي الس
ــا، والوثائــق، الصــور  ونًي التخزيــن المــادي للبيانــات المخزنــة إلكرت
الرقميــة، والموســيقى، والصــور، والمقاطــع المرئيــة، وبرامــج 
ــري  ــود؛ توف ــة والوق ــد الطاق ــع وتوري ــن، توزي ــوب؛ والتخزي الحاس
معلومــات تتعلــق بتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة؛ تخزيــن وتوزيــع 
الطاقــة الفنيــة المتعلقــة بالخدمــات الكهربائيــة؛ خدمــات المالحــة 
ــورة  ــم المش ــي؛ تقدي ــع العالم ــد المواق ــام تحدي ــتخدام نظ باس
ــات؛  ــري المركب ــات وتأج ــل المركب ــات نق ــل؛ خدم ــتية للنق اللوجس
ــون  ي تتك

ــىت ــاط ال ــتيات االحتي ــد ولوجس وي ف ــتيات الرت ــلة لوجس سلس
مــن التخزيــن، نقــل وتوصيــل البضائــع الآلخريــن جــوا، عــرب الســكك 

ــاحنات  ــفن أو الش ــة، أو الس الحديدي
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Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42934 العالمة التجارية رقم :  42934

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address :12, Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
inancing relating to automobiles, automobile lease 
financing, financial guarantee services for the 
reimbursement of expenses incurred as a result of 
vehicle breakdown, financial guarantee services for 
the reimbursement of expenses incurred as a result 
of vehicle accident, hire purchase financing services, 
credit and debit card services, factoring, processing 
of credit card payments, agencies for rent collection 
of parking, agencies for charge of parking, financial 
services for the management of prepaid credit 
cards with  membership card function, providing 
information relating to financial and monetary 
affairs, automobile insurance services, consultancy 
and brokerage services relating to vehicle insurance, 
automobile insurance information, motor vehicle 
insurance brokerage, virtual money brokerage, on-line 
financial transactions, brokerage services for trading 
blockchain-based non-fungible tokens (NFT), financial 
customs brokerage services, automobile appraisal, 
appraisal of used automobiles, providing information 
relating to the appraisal of used automobiles, collection 
of monetary donations for charitable purposes, 
providing information relating to the appraisal of 
automobiles, issuance of membership credit card, 
providing rebates at participating, establishments 
of others through use of a membership card, vehicle 
insurance information, processing of payment 
transactions via the Internet, ewallet payment services, 
electronic processing of payments, processing of 
payment transactions for electronic money, brokerage of 
intellectual property rights, electronic payment for other 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمويــل المتعلــق بالســيارات؛ تمويــل تأجــري الســيارات؛ خدمــات 
الضمــان المــاىلي لســداد النفقــات المتكبــدة نتيجــة تعطــل الســيارة؛ 
خدمــات الضمــان المــاىلي لتعويــض النفقــات المتكبــدة نتيجــة 
اء بالتقســيط؛ خدمــات  حــادث ســيارة؛ خدمــات تمويــل الــرش
ــات  ــة دفع ــون؛ معالج ــع الدي ــم؛ بي ــان و الخص ــات اإلئتم بطاق
ــيارات؛  ــف الس ــل مواق ــري وتحصي ــت تأج ــان؛ وكاال ــات االئتم بطاق
وكاالــت مســؤولة عــن مواقــف الســيارات والخدمــات الماليــة إلــدارة 
ــد  ــة؛ تزوي بطاقــات االئتمــان المدفوعــة ا بوظيفــة بطاقــة العضوي
ف  ــة؛ خدمــات تأمــ�ي ــة و النقدي معلومــات متعلقــة بالشــؤون المالي
ف  الســيارات؛ مســبًق إستشــارات و خدمــات وســاطة متعلقــة بالتأمــ�ي
ف  ف عــى الســيارات؛ وســاطة تأمــ�ي عــى المركبــات؛ معلومــات التأمــ�ي
الماليــة  للمعامالــت  اضيــة  االفرت الماليــة  الوســاطة  المركبــات؛ 
ــة  ــري القابل ــوز غ ــداول الرم ــاطة لت ــات الوس ــت؛ خدم ن ــرب اإلنرت ع
)؛ خدمــات وســاطة  ي

للتبديــل القائمــة عــى سلســلة الكتــل )ان اف �ت
ــيارات  ف الس ــ�ي ــات تثم ــيارات؛ خدم ــم الس ــة؛ تقيي ــارك المالي الجم
المســتعملة؛ توفــري المعلومــات المتعلقــة بتقييــم الســيارات 
ــم  ــة؛ تقدي ي ــراض خري ــة ألغ ــات النقدي ع ــع الترب ــتعملة؛ جم المس
المعلومــات المتعلقــة بتقييــم الســيارات؛ إصــدار بطاقــة االئتمــان 
ــن  ي المؤسســات المشــاركة الآلخري

ــة؛ توفــري الحســومات �ف للعضوي
ــى  ف ع ــ�ي ــات التأم ــة؛ معلوم ــة العضوي ــتخدام بطاق ــطة اس بواس
نــت؛ خدمــات  المركبــات؛ معالجــة عمليــات الدفــع عــن طريــق اإلنرت
ــة للدفعــات؛  وني ــة؛ معالجــة إلكرت وني مدفوعــات المحفظــة اإللكرت
ي 

�ف الوســاطة  ونيــة؛  اإللكرت الألمــوال  الدفــع  معالجــة معامالــت 
ــري  ي للغ

و�ف ــرت ــع االلك ــة؛ الدف ــة الفكري ــوق الملكي حق
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Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42935 العالمة التجارية رقم :  42935

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
emergency automobile towing, leasing of rental car, 
providing transportation information, providing 
information relating to car transport, car rental, tracking 
of automobile fleets using electronic navigation and 
locating devices [transport information], towing and 
transportation of cars as part of vehicle breakdown 
services, car sharing services, transport, carpooling 
services, providing information via the Internet 
relating to the leasing of automobiles, rental of vehicle 
equipment and accessories, rental of airplanes, renting 
of vehicles, providing information relating to air 
transport, providing information relating to vehicle 
driving services, reservation services for vehicle 
rental, car rental, garage and parking space rental, 
providing information relating to vehicle parking 
services, reservation of parking spaces, transportation 
of passengers and passengers’ luggage, providing 
information about transport services, logistics services 
consisting of the storage, transportation and delivery 
of goods, transport, delivery, packaging, and storage of 
goods providing road and traffic information inspection 
of vehicles before transport storage of energy and 
fuels, depot services for the storage of vehicles rental 
of wheelchairs, services related to travel included in 
the class, providing information relating to travel and 
sightseeing travel tours, booking agency services for 
travel, travel reservation, travel reservation and travel 
information services, conducting of sightseeing travel 
tours by automobiles, physical storage of electronically

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي حاالــت الطــوارئ؛ تأجــري ســيارات اإليجــار؛ 

قطــر الســيارات �ف
معلومــات  توفــري  النقــل؛  حــول  المعلومــات  توفــري  خدمــات 
تتعلــق بنقــل الســيارات؛ خدمــات تأجــري الســيارات؛ تتبــع أســاطيل 
الســيارات باســتخدام أجهــزة المالحــة ونقــل الســيارات كجــزء مــن 
ونيــة وأجهــزة تحديــد المواقــع [ خدمــات اصالــح المركبــات اإللكرت
ــيارات؛  ــاركة الس ــات مش ــة؛ خدم ــر المعطل ــل]؛ قط ــات نق معلوم
ــول  ــت ح ن ــرب اإلنرت ــات ع ــري معلوم ــي؛ توف ــل الجماع ــات النق خدم
تأجــري الســيارات؛ خدمــات اســتئجار معــدات المركبــات وملحقاتها؛ 
ــات  ــات معلوم ــري معلوم ــات؛ توف ــري المركب ــرات؛ تأج ــري الطائ تأج
تتعلــق بخدمــات قيــادة المركبــات؛ خدمات حجــز لتأجــري المركبات؛ 
ــق بالنقــل الجــوي؛ توفــري تأجــري الســيارات، تأجــري  خدمــات تتعل
تتعلــق  الســيارات؛ توفــري معلومــات  المــرآب وأماكــن وقــوف 
ــركاب  ــات؛ حجــز أماكــن الوقــوف؛ نقــل ال ــب المركب بخدمــات مرائ
وأمتعــة الــركاب ؛ توفــري معلومــات عــن خدمــات النقــل؛ الخدمــات 
ي تشــتمل عــى التخزيــن، نقــل وتســليم البضائــع؛ 

اللوجســتية الــىت
خدمــات النقــل، خدمــات توصيــل، التغليــف، وتخزيــن البضائــع؛ 
؛ تفتيــش المركبــات  توفــري معلومــات الطرقــات وأزمــات الســري
ــتودعات  ــات المس ــود؛ خدم ــة والوق ــن الطاق ــل؛ تخزي ــل النق قب
ي الفئــة؛ توفــري المعلومــات لتخزيــن المركبــات؛ 

بالســفر المدرجــة �ف
تأجــري كــراسي المقعديــن؛ الخدمــات المتعلقــة المتعلقــة بجوالــت 
ــز  ــة الحج ــات وكال ــياحية؛ خدم ــم الس ــاهدة المعال ــفر ومش الس
ومعلومــات  للســفر  والحجــز  الســفر  حجــز  خدمــات  للســفر؛ 
ــيارات؛  ــياحية بالس ــم الس ــارة المعال ــت لزي ــم رحال ــفر؛ تنظي الس
ــا، والوثائــق، الصــور  ونًي التخزيــن المــادي للبيانــات المخزنــة إلكرت
الرقميــة، والموســيقى، والصــور، والمقاطــع المرئيــة، وبرامــج 

ــري ــود؛ توف ــة والوق ــد الطاق ــع وتوري ــن، توزي ــوب؛ والتخزي الحاس
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stored data, documents, digital photographs, 
music, images, video, and computer games, storage, 
distribution and supply of energy and fuel, providing 
information relating to the distribution of electricity 
storage and distribution of electricity, GPS navigation 
services, technical advice relating to transportation 
logistics, vehicle transport, vehicle leasing services, 
supply chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or ؛  truck 

معلومــات تتعلــق بتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة؛ تخزيــن وتوزيــع 
الطاقــة الفنيــة المتعلقــة بالخدمــات الكهربائيــة؛ خدمــات المالحــة 
ــورة  ــم المش ــي؛ تقدي ــع العالم ــد المواق ــام تحدي ــتخدام نظ باس
ــات؛  ــري المركب ــات وتأج ــل المركب ــات نق ــل؛ خدم ــتية للنق اللوجس
ــون  ي تتك

ــىت ــاط ال ــتيات االحتي ــد ولوجس وي ف ــتيات الرت ــلة لوجس سلس
مــن التخزيــن، نقــل وتوصيــل البضائــع الآلخريــن جــوا، عــرب الســكك 

ــاحنات  ــفن أو الش ــة، أو الس الحديدي

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42938 العالمة التجارية رقم :  42938

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
financing relating to automobiles, automobile 
lease financing, financial guarantee services for the 
reimbursement of expenses incurred as a result of 
vehicle breakdown, financial guarantee services for 
the reimbursement of  expenses incurred as a result 
of vehicle accident, hire purchase financing services, 
credit and debit card services, factoring, processing 
of credit card payments, agencies for rent collection 
of parking, agencies for charge of parking, financial 
services for the management of prepaid credit cards 
with membership card function, providing information 
relating to financial and monetary affairs, automobile 
insurance services, consultancy and brokerage services 
relating to vehicle insurance, automobile insurance 
information, motor vehicle insurance brokerage, 
virtual money brokerage, on-line financial transactions, 
brokerage services for trading blockchain-based non-
fungible tokens (NFT), financial customs brokerage 
services, automobile appraisal, appraisal of used 
automobiles, providing information relating to the 
appraisal of used automobiles, collection of monetary

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمويــل المتعلــق بالســيارات؛ تمويــل تأجــري الســيارات؛ خدمــات 
الضمــان المــاىلي لســداد النفقــات المتكبــدة نتيجــة تعطــل الســيارة؛ 
خدمــات الضمــان المــاىلي لتعويــض النفقــات المتكبــدة نتيجــة 
اء بالتقســيط؛ خدمــات  حــادث ســيارة؛ خدمــات تمويــل الــرش
ــات  ــة دفع ــون؛ معالج ــع الدي ــم؛ بي ــان و الخص ــات اإلئتم بطاق
ــيارات؛  ــف الس ــل مواق ــري وتحصي ــت تأج ــان؛ وكاال ــات االئتم بطاق
وكاالــت مســؤولة عــن مواقــف الســيارات والخدمــات الماليــة إلــدارة 
بطاقــات االئتمــان المدفوعــة مســبًق ة؛ تزويــد معلومــات متعلقــة 
ف الســيارات؛ ا بوظيفــة  بالشــؤون الماليــة و النقديــة؛ خدمــات تأمــ�ي
ف  بطاقــة العضــوي إستشــارات و خدمــات وســاطة متعلقــة بالتأمــ�ي
ف  ف عــى الســيارات؛ وســاطة تأمــ�ي عــى المركبــات؛ معلومــات التأمــ�ي
الماليــة  للمعامالــت  اضيــة  االفرت الماليــة  الوســاطة  المركبــات؛ 
ــة  ــري القابل ــوز غ ــداول الرم ــاطة لت ــات الوس ــت؛ خدم ن ــرب اإلنرت ع
)؛ خدمــات وســاطة  ي

للتبديــل القائمــة عــى سلســلة الكتــل )ان اف �ت
ــيارات  ف الس ــ�ي ــات تثم ــيارات؛ خدم ــم الس ــة؛ تقيي ــارك المالي الجم
المســتعملة؛ توفــري المعلومــات المتعلقــة بتقييــم الســيارات 
ــم  ــة؛ تقدي ي ــراض خري ــة ألغ ــات النقدي ع ــع الترب ــتعملة؛ جم المس
المعلومــات المتعلقــة بتقييــم الســيارات؛ إصــدار بطاقــة االئتمــان 
ــن ي المؤسســات المشــاركة الآلخري

ــة؛ توفــري الحســومات �ف للعضوي
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donations for charitable purposes, providing 
information relating to the appraisal of automobiles, 
issuance of membership credit card, providing rebates 
at participating, establishments of others through use 
of a membership card, vehicle insurance information, 
processing of payment transactions via the Internet, 
ewallet payment services, electronic processing of 
payments, processing of payment transactions for 
electronic money, brokerage of intellectual property 
rights, electronic payment for others 

ــى  ف ع ــ�ي ــات التأم ــة؛ معلوم ــة العضوي ــتخدام بطاق ــطة اس بواس
نــت؛ خدمــات  المركبــات؛ معالجــة عمليــات الدفــع عــن طريــق اإلنرت
ــة للدفعــات؛  وني ــة؛ معالجــة إلكرت وني مدفوعــات المحفظــة اإللكرت
ي 

�ف الوســاطة  ونيــة؛  اإللكرت الألمــوال  الدفــع  معالجــة معامالــت 
ــري  ي للغ

و�ف ــرت ــع االلك ــة؛ الدف ــة الفكري ــوق الملكي حق

  

 

Date :16/06/2022  التاريخ :16/06/2022

Trademark No.:42939 العالمة التجارية رقم :  42939

Class: 39 ي الصنف :   39
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
.emergency automobile towing, leasing of rental 
car, providing transportation information, providing 
information relating to car transport, car rental, tracking 
of automobile fleets using electronic navigation and 
locating devices [transport information], towing and 
transportation of cars as part of vehicle breakdown 
services, car sharing services, transport, carpooling 
services, providing information via the Internet 
relating to the leasing of automobiles, rental of vehicle 
equipment and accessories, rental of airplanes, renting 
of vehicles, providing information relating to air 
transport, providing information relating to vehicle 
driving services, reservation services for vehicle 
rental, car rental, garage and parking space rental, 
providing information relating to vehicle parking 
services, reservation of parking spaces, transportation 
of passengers and passengers’ luggage, providing 
information about transport services, logistics services 
consisting of the storage, transportation and delivery 
of goods, transport, delivery, packaging, and storage of 
goods providing road and traffic information inspection

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي حاالــت الطــوارئ؛ تأجــري ســيارات اإليجــار؛ 

قطــر الســيارات �ف
معلومــات  توفــري  النقــل؛  حــول  المعلومــات  توفــري  خدمــات 
تتعلــق بنقــل الســيارات؛ خدمــات تأجــري الســيارات؛ تتبــع أســاطيل 
الســيارات باســتخدام أجهــزة المالحــة ونقــل الســيارات كجــزء مــن 
ونيــة وأجهــزة تحديــد المواقــع [ خدمــات اصالــح المركبــات اإللكرت
ــيارات؛  ــاركة الس ــات مش ــة؛ خدم ــر المعطل ــل]؛ قط ــات نق معلوم
ــول  ــت ح ن ــرب اإلنرت ــات ع ــري معلوم ــي؛ توف ــل الجماع ــات النق خدم
تأجــري الســيارات؛ خدمــات اســتئجار معــدات المركبــات وملحقاتها؛ 
ــات  ــات معلوم ــري معلوم ــات؛ توف ــري المركب ــرات؛ تأج ــري الطائ تأج
تتعلــق بخدمــات قيــادة المركبــات؛ خدمات حجــز لتأجــري المركبات؛ 
ــق بالنقــل الجــوي؛ توفــري تأجــري الســيارات، تأجــري  خدمــات تتعل
تتعلــق  الســيارات؛ توفــري معلومــات  المــرآب وأماكــن وقــوف 
ــركاب  ــات؛ حجــز أماكــن الوقــوف؛ نقــل ال ــب المركب بخدمــات مرائ
وأمتعــة الــركاب ؛ توفــري معلومــات عــن خدمــات النقــل؛ الخدمــات 
ي تشــتمل عــى التخزيــن، نقــل وتســليم البضائــع؛ 

اللوجســتية الــىت
خدمــات النقــل، خدمــات توصيــل، التغليــف، وتخزيــن البضائــع؛ 
؛ تفتيــش المركبــات  توفــري معلومــات الطرقــات وأزمــات الســري
ــتودعات  ــات المس ــود؛ خدم ــة والوق ــن الطاق ــل؛ تخزي ــل النق قب
ي الفئــة؛ توفــري المعلومــات لتخزيــن المركبــات؛

بالســفر المدرجــة �ف
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of vehicles before transport storage of energy and 
fuels, depot services for the storage of vehicles rental 
of wheelchairs, services related to travel included in 
the class, providing information relating to travel and 
sightseeing travel tours, booking agency services for 
travel, travel reservation, travel reservation and travel 
information services, conducting of sightseeing travel 
tours by automobiles, physical storage of electronically 
stored data, documents, digital photographs, 
music, images, video, and computer games, storage, 
distribution and supply of energy and fuel, providing 
information relating to the distribution of electricity 
storage and distribution of electricity, GPS navigation 
services, technical advice relating to transportation 
logistics, vehicle transport, vehicle leasing services, 
supply chain logistics and reverse logistics services 
consisting of the storage, transportation and delivery 
of goods for others by air, rail, ship or ر truck 

تأجــري كــراسي المقعديــن؛ الخدمــات المتعلقــة المتعلقــة بجوالــت 
ــز  ــة الحج ــات وكال ــياحية؛ خدم ــم الس ــاهدة المعال ــفر ومش الس
ومعلومــات  للســفر  والحجــز  الســفر  حجــز  خدمــات  للســفر؛ 
ــيارات؛  ــياحية بالس ــم الس ــارة المعال ــت لزي ــم رحال ــفر؛ تنظي الس
ــا، والوثائــق، الصــور  ونًي التخزيــن المــادي للبيانــات المخزنــة إلكرت
الرقميــة، والموســيقى، والصــور، والمقاطــع المرئيــة، وبرامــج 
ــري  ــود؛ توف ــة والوق ــد الطاق ــع وتوري ــن، توزي ــوب؛ والتخزي الحاس
معلومــات تتعلــق بتوزيــع الطاقــة الكهربائيــة؛ تخزيــن وتوزيــع 
الطاقــة الفنيــة المتعلقــة بالخدمــات الكهربائيــة؛ خدمــات المالحــة 
ــورة  ــم المش ــي؛ تقدي ــع العالم ــد المواق ــام تحدي ــتخدام نظ باس
ــات؛  ــري المركب ــات وتأج ــل المركب ــات نق ــل؛ خدم ــتية للنق اللوجس
ــون  ي تتك

ــىت ــاط ال ــتيات االحتي ــد ولوجس وي ف ــتيات الرت ــلة لوجس سلس
مــن التخزيــن، نقــل وتوصيــل البضائــع الآلخريــن جــوا، عــرب الســكك 

ــاحنات  ــفن أو الش ــة، أو الس الحديدي

  

 

Date :19/06/2022  التاريخ :19/06/2022

Trademark No.:42940 العالمة التجارية رقم :  42940

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Orion Corporation  بإسم :  اوريون كوربوريشن

Applicant Address: Orionintie 1, 02200 Espoo, 
Finland 

ي 1، 02200 إسبو، فنلندا  
العنوان :  اوريونينىت

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment and alleviation of 
asthma and other respiratory diseases or ailments 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصيدالنيــة لعــالج الربــو  ات صيدالنيــة؛ المســتحرف مســتحرف

والتخفيــف مــن أمــراض أو أمــراض الجهــاز التنفــسي االأخــرى 
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Date :19/06/2022  التاريخ :19/06/2022

Trademark No.:42941 العالمة التجارية رقم :  42941

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: Orion Corporation  بإسم :  اوريون كوربوريشن

Applicant Address: Orionintie 1, 02200 Espoo, 
Finland 

ي 1، 02200 إسبو، فنلندا  
العنوان :  اوريونينىت

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Medical apparatus and instruments; drug delivery 
devices and inhalers; inhalers filled with pharmaceutical 
preparations for the treatment and alleviation of 
respiratory disorders 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهــزة وأدوات طبيــة؛ أجهــزة توصيــل االأدويــة وأجهزة االستنشــاق؛ 
ــالج  ــة لع ات الصيدالني ــتحرف ــوءة بالمس ــاق الممل ــزة االستنش أجه

وتخفيــف اضطرابــات الجهــاز التنفــسي 

  

 

Date :20/06/2022  التاريخ :20/06/2022

Trademark No.:42944 العالمة التجارية رقم :  42944

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: De Roblin, Inc.  ف انك كة دي روبل�ي بإسم :  �ش

Applicant Address17011:  Green Drive, City of 
Industry, California, USA 

ي، كاليفورنيا،  ي اوف اندسرت
العنوان :  17011 جرين درايف، سيىت

الواليات المتحدة االأمريكية  

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Nail care preparations; cosmetic preparations for 
nails; non-medicated skin care preparations; hair care 
preparations; cosmetic eye care preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر؛  ــل االأظاف ات تجمي ــتحرف ــر؛ مس ــة باالأظاف ات العناي ــتحرف مس
ات العنايــة  ة غــري الدوائيــة؛ مســتحرف ات العنايــة بالبــرش مســتحرف

ــة بالعيــون  ات التجميــل للعناي بالشــعر؛ مســتحرف

402  

403  



368

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :21/06/2022  التاريخ :21/06/2022

Trademark No.:42950 العالمة التجارية رقم :  42950

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Tuscany For Touristic 
Restaurants 

كة توسكانا للمطاعم السياحية  بإسم :  �ش

Applicant Address :Jordan-Amman-Abdoun-
Selwad Street 

العنوان :  االردن-عمان-عبدون-شارع سلواد  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب؛ المطاعم؛  ويد بالطعام والرش ف يات؛ الرت المقاهي؛ الكافيتري

مطاعم الخدمة الذاتية؛ مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 
  

 

Date :21/06/2022  التاريخ :21/06/2022

Trademark No.:42951 العالمة التجارية رقم :  42951

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: ARVEA PRODUCT  بإسم :  اريفيا برودكت

Applicant Address2: I Darchaabane-8077-Tunisia   العنوان :  المنطقة الصناعية دار شعبان 8077- تونس

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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Goods/Services:
Non-medicated cosmetic preparations and toilet 
preparations; non-medicated dentifrices; perfumery 
products, essential oils; bleaching preparations and 
other substances for laundry use; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations and in particular 
:, Aloe Soaps; Aloe vera butter for cosmetic purposes; 
Aloe vera preparations for cosmetic use; aloe vera 
gels for cosmetic purposes; Argan butter for cosmetic 
purposes; aloe soaps; shea butter for cosmetic 
purposes; Eucalyptus oil [essential oil]; Eucalyptus 
oil for cosmetic purposes; Eucalyptus essential oil for 
aromatherapy; Eucalyptus essential oil in the form 
of a ball; Eucalyptus essential oil in roll-on form; Roll-
on scent; Roll-on vanilla scent; Citrus-scented roll-on; 
Ocean scent roll-on; Rosemary essence [essential oil]; 
Rosemary oil for cosmetic purposes; Rosemary essential 
oil for aromatherapy; Lavender water; Lavender 
oil; Lavender gel; Lavender essence [essential oil]; 
Lavender oil for cosmetic purposes; Lavender essential 
oil for aromatherapy; Lavender gels for cosmetic 
purposes; Menthol preparations for the bath, not for 
medical purposes; Raw peppermint oil; peppermint 
oils for perfumes; lip balms; lip creams; lip salves; lip 
cosmetics; non-medicated lip balms; anti-aging gels; 
anti-aging lotions; anti-aging moisturizers; anti-aging 
serum; stick ointments for cosmetic purposes; Sun 
stick for lips [cosmetics]; Lip sticks with sun protection 
[cosmetics]; deodorants for personal use in the form of 
sticks; facial cleansers; Cosmetic facial cleansers; facial 
cleansing grains; cleansing gels; tooth cleaning gels; 
Micellar water; micellar water for cleansing; Flower 
water; Orange blossom water [herbal distillates]; 
Orange blossom water for cosmetic purposes; Shower 
gels; shower gels for the body; shower oils, creams and 
gels; hemp-based shower gels; shower and bath gel; 
Bath and shower gels other than for medical use; Bath 
and shower gels other than for medical use; Bath and 
shower salts and gels, other than for medical purposes; 
exfoliants; exfoliating gels; exfoliating creams; 
Exfoliants [cosmetic preparations]; skin exfoliants; 
facial scrubs; Foot scrubs; body scrubs; lip exfoliants; 
Exfoliating scrubs for cosmetic use; Exfoliating 
preparations for cosmetic purposes; exfoliating body 
scrubs; Exfoliating scrubs for the feet; exfoliating scrubs 
for the hands; non-medicated intimate cleansers; non-
medicated cleansers for intimate hygiene; Vaginal 
baths for personal hygiene or as deodorants; washing 
preparations for personal hygiene or as deodorants; 
Aftershave creams; Aftershave lotions; Aftershave 
milks; Aftershave emulsions; Aftershave preparations; 
Aftershave gels; shaving and aftershave preparations; 
moisturizing after-shave milk; after-shave moisturizing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات التجميــل؛  ات التجميــل غــري الدوائيــة ومســتحرف مســتحرف
عطريــة؛  زيــوت  العطــور،  منتجــات  طبيــة؛  غــري  ف  معاجــ�ي
ي غســل 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتخدم �ف مســتحرف
ات التنظيــف، وصقــل، وجــىي وكشــط  وكي المالبــس؛ مســتحرف
وعــى وجــه الخصــوص؛ صابــون الصبــار؛ زبــدة الصبــار لالأغــراض 
ــالم  ؛ ه ــىي ــتخدام التجمي ــار لالس ات الصب ــتحرف ــة؛ مس التجميلي
الصبــار الأغــراض التجميــل؛ زبــدة االأرغــان الأغــراض التجميــل؛ 
ــور  ــت الكاف ــل؛ زي ــراض التجمي ــيا الأغ ــدة الش ــار؛ زب ــون الصب صاب
ــور  ــت الكاف ــل؛ زي ــراض التجمي ــور الأغ ــت الكاف ــري[ ؛ زي ــت عط ]زي
ــكل  ــى ش ــري ع ــور العط ــت الكاف ــح؛ زي ــالج بالروائ ــري للع العط
كــرة؛ زيــت الكافــور العطــري عــى شــكل رول اون؛ رائحــة رول اون؛ 
ــات؛ رول اون  ــا؛ رول أون برائحــة الحمضي رول أون برائحــة الفانيلي
ــت  ــري[ ؛ زي ــت العط ــاري ]الزي ــة الروزم ــط؛ خالص ــة المحي برائح
ــري  ــل العط ــل الجب ــت إكلي ــل؛ زي ــراض التجمي ــل الأغ ــل الجب إكلي
للعــالج بالروائــح؛ مــاء الالفنــدر؛ زيــت الالفنــدر؛ هــالم الالفنــدر؛ 
خالصــة الالفنــدر ]الزيــت العطــري[ ؛ زيــت الالفنــدر الأغــراض 
هــالم  بالروائــح.  للعــالج  العطــري  الالفنــدر  زيــت  التجميــل؛ 
ــول لالســتحمام،  ات المنث ــل؛ مســتحرف ــدر الأغــراض التجمي الالفن
ــاع  ــوت النعن ــام؛ زي ــاع الخ ــت النعن ــة ؛ زي ــراض الطبي ــس لالأغ ولي
الشــفاه؛ مرهــم  للشــفاه؛ كريمــات  للعطــور؛ مرهــم عطــري 
ات التجميــل للشــفاه؛ بلســم الشــفاه غــري  الشــفاه؛ مســتحرف
ات  العالجــي؛ المــواد الهالميــة المضــادة للشــيخوخة؛ المســتحرف
مصــل  للشــيخوخة؛  مضــادة  مرطبــات  للشــيخوخة؛  المضــادة 
ي 

ــل؛ وا�ت ــراض التجمي ــة الأغ ــم الالصق ــيخوخة؛ المراه ــاد للش مض
ــفاه  ــر الش ــل[؛ ؛ أحم ات التجمي ــتحرف ــفاه ]مس ــمس للش ــن الش م
ــرق  ــالت الع ــل[؛ مزي ات التجمي ــتحرف ــمس ]مس ــن الش ي م

ــع وا�ت م
لالســتخدام الشــخىي عــى شــكل أعــواد؛ منظفــات الوجــه؛ 
هــالم  الوجــه؛  تطهــري  حبــوب  التجميليــة؛  الوجــه  منظفــات 
ــاء  ــيالر؛ م ــاه ميس ــنان؛ مي ــف االأس ــة لتنظي ــواد هالمي ؛ م ــري التطه
تقــال ]نواتــج التقطــري  ؛ مــاء الــورد؛ مــاء زهــر الرب ميســيالر للتطهــري
تقــال الأغــراض التجميــل؛ جل االســتحمام؛  [؛ مــاء زهــر الرب ي العشــىب
والكريمــات  االســتحمام؛  زيــوت  للجســم؛  االســتحمام  جــل 
والمــواد الهالميــة؛ هــالم االســتحمام القائــم عــى القنــب. هــالم 
الســتحمام الــدوش واالســتحمام؛ جــل االســتحمام واالســتحمام 
الــدوش  االســتحمام  هــالم  ؛  ي الطــىب لالســتخدام  ليــس 
؛ أمــالح وجل االســتحمام  ي واالســتحمام بخــالف االســتخدام الطــىب
ــالم  ات؛ه ــة؛ مقرش ــراض طبي ــس لالأغ ــتحمام ، لي ــدوش واالس ال
ات تجميــل[ ؛  ات ]مســتحرف ؛ مقــرش ؛ كريمــات التقشــري تقشــري
ات  ات الوجــه؛ مقــرش القــدم؛ مقــرش ات الجلــد؛ مقــرش مقــرش
ات  ــتحرف ي مس

ــتخدام �ف ــرش لالس ــفة؛ مق ات الش ــرش ــم؛ مق الجس
مقــرش  ؛  التجميــل  الأغــراض  التقشــري  ات  التجميــل؛ مســتحرف
ــن؛ المنظفــات للمناطــق  ؛ مقــرش لليدي ف الجســم؛ مقــرش للقدمــ�ي
ــة لنظافــة المناطــق  ــة؛ منظفــات غــري طبي الحساســة غــري العالجي
ــخصية أو  ــة الش ــة للنظاف ــق الحساس ــات للمناط ــة؛ حمام الحساس
ات الغســيل للنظافــة الشــخصية أو  مزيــالت العــرق؛ مســتحرف
ات بعــد  مزيــالت العــرق؛ كريمــات مــا بعــد الحالقــة؛ المســتحرف
الحالقــة؛ مســتحلب بعــد الحالقــة؛ مســتحلبات مــا بعــد الحالقــة؛
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preparations; after-shave moisturizing creams; 
before and after shave preparations; non-medicated 
aftershave preparations; Shaving product sets 
comprised of shaving creams and aftershave lotions; 
perfumes, colognes and aftershaves; sunblock lotions; 
Sunscreen lotions for cosmetic use; cosmetic skin 
patches containing sunscreen and sunscreen; anti-
wrinkle creams; anti-aging creams; Anti-wrinkle creams 
for cosmetic purposes; liquid soaps; non-medicated 
liquid soaps; liquid soaps for the bath; Liquid soaps for 
personal cleansing; Liquid soaps for foot baths; liquid 
hand and face soaps; liquid hand, face and body soaps; 
Bath soaps in liquid, solid or gel form; Moisturizing 
creams for cosmetic purposes; shampoos for the 
body and the hair; Non-medicated hair shampoos 
[shampoos]; Shampoos*; shampoos and conditioners; 
Dandruff shampoos; hair shampoos; softening 
shampoos; non-medicated shampoos; moisturizing 
hair conditioners; baby shampoos; 3 in 1 shampoos; 
2 in 1 shampoos; Anti-dandruff shampoos, not for 
medical purposes; dry shampoos; hair masks; hair 
and scalp masks; hair care masks; hair styling masks; 
Foundations; cream foundations; greasy foundations; 
liquid foundations; false eyebrows; eyebrow powder; 
eyebrow pencils; Eyebrow cosmetics; eyebrow gel; 
Eyebrow tints; Eyebrow shadows in the form of pencils 
and powders; cosmetic kits comprising mainly mascara, 
lipsticks, eyebrow pencils, make-up, foundation and 
lip gloss; eyeliner pencils; cosmetic eye pencils; make-
up pencils; eye pencils; lip pencils; Pencils for cosmetic 
purposes; eyeshadow pencils; blush pencils; Cosmetic 
cheek pencils; Eyeliners [cosmetics]; eyeliners; eyeliner 
pencils; liquid eyeliners; Mascara; hair mascaras; 
mascara for long eyelashes; eyebrow mascara; mascaras 
for the hair; lip glosses; Lipstick; lip care preparations; 
Lip creams for cosmetic purposes; Perfume; Perfumed 
toilet waters; Perfumes and colognes; orange blossom 
floral water; Perfumes and toilet waters; colognes, 
perfumes and cosmetics; Perfumes; household 
fragrances; liquid perfumes; scented soaps; scented 
oils; scented powders; perfume extracts; ginkgo 
biloba leaf extract for cosmetic purposes; cucumber 
extract for cosmetic purposes; liquorice root extract 
for cosmetic use; seaweed extract for cosmetic use; 
geranium flower extract for cosmetic use; olive oil 
extract for cosmetic purposes; eucalyptus extract for 
cosmetic use; juniper extract for cosmetic purposes; 
lavender extract for cosmetic purposes; clove extract 
for cosmetic use; menthol extract for cosmetic use; 
natural alum stone extract for cosmetic use; candelila 
wax extract for cosmetic use; jojoba oil extract for 
cosmetic use; almond extract for cosmetic purposes; 
tomato seed oil extract for cosmetic purposes; propolis

ــة؛  ــة بعــد الحالق ــة؛ المــواد الهالمي ــا بعــد الحالق ات م مســتحرف
ات الحالقــة ومــا بعــد الحالقــة ؛ مســتحلب ترطيــب مــا  مســتحرف
ــات  ــة؛ كريم ــد الحالق ــب بع طي ات الرت ــتحرف ــة؛ مس ــد الحالق بع
الحالقــة؛  ات قبــل وبعــد  الحالقــة؛ مســتحرف طيــب بعــد  الرت
ات مــا بعــد الحالقــة غــري العالجيــة؛ تتكــون مجموعــات  مســتحرف
منتجــات الحالقــة مــن كريمــات الحالقــة وغســول مــا بعــد الحالقة؛ 
ــة  ات الواقي ــتحرف ــة؛ المس ــد الحالق ــا بع ــا وم ــور؛ والكولوني العط
ــتخدام  ــمس لالس ــن الش ــة م ات الواقي ــتحرف ــمس؛ المس ــن الش م
ي مــن الشــمس 

؛ لصقــات تجميليــة للجلــد تحتــوي عــى وا�ت التجميــىي
ــات  ــد؛ كريم ــادة للتجاعي ــات مض ــمس؛ كريم ــعة الش ــن أش ي م

ووا�ت
مكافحــة الشــيخوخة؛ الكريمــات المضــادة للتجاعيــد الأغــراض 
العالجــي؛  الســائل؛ صابــون ســائل غــري  الصابــون  التجميــل؛ 
؛  ســتحمام؛ صابون ســائل للتنظيف الشــخىي الصابــون الســائل لالإ
الصابــون الســائل لحمامــات القــدم؛ صابــون ســائل لليديــن، 
وصابــون للوجــه والجســم؛ صابــون االســتحمام الســائل؛ الصلــب 
طيــب الأغــراض تجميليــة؛ شــامبو للجســم  أو الجــل ؛ كريمــات الرت
ــامبو * ؛  ــامبو[؛ الش ــي ]الش ــري العالج ــعر غ ــامبو الش ــعر؛ ش والش
ــرأس؛ شــامبو الشــعر؛  ة ال الشــامبو والبلســم؛ شــامبو ضــد قــرش
ــعر؛  ــم للش ــب ومنع ي ترطي

ــدوا�أ ــري ال ــامبو غ ؛ الش ف ــ�ي ــامبو تلي ش
ي 1 الشــامبو ؛ الشــامبو المضــاد 

ي 1 شــامبو؛ 2 �ف
شــامبو اطفــال 3 �ف

ات الشــامبو الجــاف؛  ة، وليــس لالأغــراض الطبيــة؛ مســتحرف للقــرش
ــة  ــة العناي ــرأس؛ أقنع ــروة ال ــعر وف ــة الش ــعر؛ أقنع ــة الش أقنع
بالشــعر؛ أقنعــة تصفيــف الشــعر؛ أســاس؛ كريــم أســاس؛ أســس 
ــب؛  ــودرة الحواج ــتعارة؛ ب ــب مس ــائل؛ حواج ــاس س ــة؛ أس دهني
جــل  للحواجــب؛  التجميــل  ات  مســتحرف الحواجــب؛  أقــالم 
الحاجــب؛ صبغــات الحاجــب؛ ظــالل حواجــب عــى شــكل أقــالم 
ات التجميــل تتكــون أساســا  رصــاص وبــودرة؛ مجموعــات مســتحرف
ــاج،  ــب، والمكي ــالم الحواج ــفاه، وأق ــر الش ــكارا؛ وأحم ــن الماس م
وكريــم االأســاس وملمــع الشــفاه؛ أقــالم تحديــد العيــون؛ أقــالم 
؛ أقــالم الشــفاه؛  ف تجميــل العيــون؛ أقــالم المكيــاج؛ أقــالم العــ�ي
ــر  ــالم أحم ــون؛ أق ــالل العي ــالم ظ ــة؛ أق ــراض تجميلي ــالم الأغ أق
ات  الخــدود؛ أقــالم تجميليــة للخــد؛ محــددات العيــون ]مســتحرف
التجميــل[؛ كحــل؛ أقــالم كحــل؛ محــدد العيــون الســائل؛ ماســكارا؛ 
ماســكرا الشــعر؛ ماســكارا للرمــوش الطويلــة؛ ماســكارا الحواجــب؛ 
ات  الماســكارا للشــعر؛ ملمعــات الشــفاه؛ أحمــر الشــفاه؛ مســتحرف
العنايــة بالشــفاه؛ كريمــات الشــفاه الأغــراض التجميــل؛ عطــر؛ ميــاه 
تقــال؛ العطــور وميــاه  عطريــة؛ العطــور والكولونيــا؛ مــاء زهــر الرب
ــور؛  ــل؛ العط ات التجمي ــتحرف ــور ومس ــا، العط ؛ الكولوني ــري تعط
ليــة؛ العطــور الســائلة؛ الصابــون المعطــر؛ زيــوت  ف عطــور مرف
ــتخلص  ــور؛ مس ــتخلصات العط ــرة؛ مس ــاحيق معط ــرة؛ مس معط
الخيــار  مســتخلص  التجميــل؛  الأغــراض  بيلوبــا  الجنكــة  أوراق 
ي 

ــتخدام �ف ــوس لالس ــرق الس ــذر ع ــة ج ــة؛ خالص ــراض تجميلي الغ
ات التجميــل؛ مســتخلص االأعشــاب البحريــة لالســتخدام  مســتحرف
الراعــي  إبــرة  زهــرة  مســتخلص  التجميــل؛  ات  مســتحرف ي 

�ف
ــون  ــت الزيت ــل؛ مســتخلص زي ات التجمي ي مســتحرف

لالســتخدام �ف
)االأوكالبتــوس)  الكينــا  شــجرة  مســتخلص  التجميــل؛  الأغــراض 
ــر  ــة العرع ــتخلص نبت ــل؛ مس ات التجمي ــتحرف ي مس

ــتخدام �ف لالس
التجميــل؛ الأغــراض  الالفنــدر  مســتخلص  التجميــل؛  الأغــراض 
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extract for cosmetic use; natural nigella oil extract for 
cosmetic use; apricot kernel extract for cosmetic use; 
avocado essential oil extract for cosmetic use; hibiscus 
flower extract for cosmetic purposes; chamomile flower 
extract for cosmetic purposes; calendula flower extract 
for cosmetic purposes; pansy extract for cosmetic use; 
geranium essential oil extract for cosmetic use; rosehip 
fruit extract for cosmetic purposes; tea tree essential 
oil extract for cosmetic purposes; dandelion extract for 
cosmetic purposes; burdock root extract for cosmetic 
use; nettle extract for cosmetic use; plantain extract for 
cosmetic use; artichoke extract for cosmetic purposes; 
poppy flower extract for cosmetic purposes; lemon 
extract for cosmetic purposes; wild mallow extract 
for cosmetic use, fenugreek seed extract for cosmetic 
use; rose extract for cosmetic purposes; marshmallow 
extract for cosmetic purposes; extract of horsetail 
leaves for cosmetic purposes; karaya gum extract 
for cosmetic purposes; locust bean gum extract for 
cosmetic purposes; maca extract; guarana extract for 
cosmetic use; sarsasapogenin extract; spirulina extract; 
cherry stem extract for cosmetic purposes; nopal 
extract for cosmetic use; Toilet water; body sprays; non-
medicated mouth sprays; scented sprays for interiors; 
non-medicated mouth sprays; shaving sprays; 

ــول  ــتخلص المنث ؛ مس ــىي ــتخدام التجمي ــل لالس ــتخلص القرنف مس
ــبة  ــر الش ــتخلص حج ــل؛ مس ات التجمي ــتحرف ي مس

ــتخدام �ف لالس
ات التجميــل؛ مســتخلص شــمع  ي مســتحرف

الطبيعــي لالســتخدام �ف
ات التجميــل؛ مســتخلص زيــت  ي مســتحرف

الكانديليــال لالســتخدام �ف
ات التجميــل؛ مســتخلص اللوز  ي مســتحرف

الجوجوبــا لالســتخدام �ف
ــراض  ــم الأغ ــذور الطماط ــت ب ــتخلص زي ــل؛ مس ــراض التجمي الأغ
ي 

ــتخدام �ف ــل لالس ــغ النح ــس صم وبولي ــتخلص الرب ــل؛ مس التجمي
ــي  ــة الطبيع ك ــة الرب ــت حب ــتخلص زي ــل؛ مس ات التجمي ــتحرف مس
ات التجميــل؛ مســتخلص نــواة المشــمش  ي مســتحرف

لالســتخدام �ف
ات التجميــل؛ مســتخلص زيــت االأفــوكادو  ي مســتحرف

لالســتخدام �ف
مســتخلص  التجميــل؛  ات  مســتحرف ي 

�ف لالســتخدام  االأســاسي 
زهــرة الكركديــه الأغــراض التجميــل؛ مســتخلص زهــرة البابونــج 
الأغــراض التجميــل؛ مســتخلص زهــرة آذريــون )القطيفــة) الأغــراض 
ات  مســتحرف ي 

�ف لالســتخدام  المطــاط  مســتخلص  التجميــل؛ 
ي 

ــرة الراعــي االأســاسي لالســتخدام �ف ــت إب ــل؛ مســتخلص زي التجمي
ــراض  ــورد الأغ ــر ال ــة ثم ــتخلص فاكه ــل؛ مس ات التجمي ــتحرف مس
التجميــل؛ مســتخلص زيــت شــجرة الشــاي االأســاسي الأغــراض 
التجميــل؛ مســتخلص الهندبــاء الأغــراض التجميــل؛ مســتخلص 
التجميــل؛  ات  مســتحرف ي 

�ف لالســتخدام  االأرقطيــون  جــذر 
؛ مســتخلص  مســتخلص نبــات القــراص لالســتخدام التجميــىي
ــل؛ مســتخلص  ات التجمي ي مســتحرف

لســان الحمــل لالســتخدام �ف
الخشــخاش  زهــرة  مســتخلص  التجميــل؛  الأغــراض  الخرشــوف 
التجميــل؛  الأغــراض  الليمــون  مســتخلص  التجميــل؛  الأغــراض 
ات  مســتحرف ي 

�ف لالســتخدام  ي  الــرب الملوخيــة  مســتخلص 
ات  ــتحرف ي مس

ــتخدام �ف ــة لالس ــذور الحلب ــتخلص ب ــل؛ مس التجمي
مســتخلص  التجميــل؛  الأغــراض  الــورد  مســتخلص  التجميــل؛ 
الخطمــي الأغــراض التجميــل؛ مســتخلص مــن أوراق ذيــل الحصــان 
ــل؛  ــراض التجمي ــا الأغ ــغ كاراي ــتخلص صم ــل؛ مس ــراض التجمي الأغ
ــاكا؛  ــل؛ مســتخلص الم مســتخلص صمــغ الجــراد الأغــراض التجمي
ات التجميــل؛ مســتخلص  ي مســتحرف

اســتخراج غرنــا لالســتخدام �ف
ولينا؛ مســتخلص جــذع الكــرز  ؛ مســتخلص ســبري ف سارساســابوجين�ي
ات  ي مســتحرف

الأغــراض التجميــل؛ مســتخلص نوبــال لالســتخدام �ف
ــت؛ بخاخــات الجســم؛ بخاخــات الفــم غــري  ــل؛ مــاء توالي التجمي
العالجيــة؛ بخاخــات معطــرة للديكــورات الداخليــة؛ بخاخــات 

ــة؛  ــات الحالق ــة بخاخ ــري العالجي ــم غ الف

  

 

Date :21/06/2022  التاريخ :21/06/2022

Trademark No.:42952 العالمة التجارية رقم :  42952

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: ARVEA PRODUCT  بإسم :  اريفيا برودكت

406  



372

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address2: I Darchaabane-8077-Tunisia   العنوان :  المنطقة الصناعية دار شعبان 8077- تونس

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary preparations  sanitary   
Pharmaceuticals, medical and veterinary preparations; 
sanitary preparations for medicine; dietetic food and 
substances adapted for medical or veterinary use, 
food for babies; dietary supplements for humans and 
animals; plasters, materials for dressings; materials for 
filling teeth and for dental impressions; disinfectants; 
preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides and in particular: medicated lubricants 
based on aloe vera; sexual lubricants based on aloe vera; 
Aloe vera preparations for therapeutic purposes; Aloe 
vera preparations for pharmaceutical purposes; Aloe 
vera preparations for therapeutic purposes; aloe vera 
gels for therapeutic use; Aloe vera gel for therapeutic 
use; Menthol; Menthol for pharmaceutical purposes; 
Multipurpose medicated menthol ointments; menthol 
preparations for babies; Menthol bath preparations 
for medical purposes; Menthol preparations for steam 
baths for babies; Clove cigarettes [kreteks] for medical 
purposes; medicated dental cleaning gels; propolis 
dietary supplements; Propolis for pharmaceutical 
use; Propolis for medicinal or therapeutic purposes; 
Melissa water for pharmaceutical purposes; Thymol 
for pharmaceutical purposes; Antiseptics; antiseptic 
preparations; antiseptic creams; antiseptic ointments; 
antiseptic preparations; antiseptic cleansers; 
disinfectants and antiseptics; antiseptic mouthwashes; 
antiseptics with therapeutic effect; Antiseptics with 
prophylactic effect; antiseptic preparations for body 
care; Antiseptic preparations for the care of wounds; 
antiseptic preparations for body care; Antibacterial 
soap; Antibacterial cleaner; antibacterial products; 
antibacterial gels; Antibacterial preparations; 
antibacterial pharmaceuticals; antibacterial hand 
lotions; Alcohol-based antibacterial skin sanitizing gels; 
Anti-inflammatories; Anti-inflammatory preparations; 
anti-inflammatory balms; anti-inflammatory gels; anti-
inflammatory ointments; anti-inflammatory products; 
anti-inflammatory and antipyretic preparations; 
Homeopathic anti-inflammatory ointments; 
Pharmaceutical substances and preparations with 
anti-inflammatory properties; Dementholized

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الطبيــة والبيطريــة؛  ات الصيدالنيــة؛ المســتحرف المســتحرف
والمــواد  الغذائيــة  المــواد  للطــب؛  الصحيــة  ات  المســتحرف
لالأطفــال؛  أغذيــة  البيطــري،  أو  ي  الطــىب لالســتخدام  المكّيفــة 
ومــواد  لصقــات،  والحيــوان؛  نســان  لالإ الغذائيــة  المكمــالت 
؛  االأســنان  وانطباعــات  االأســنان  لحشــو  مــواد  الضمــادات؛ 
ــات الضــارة؛  ات والحيوان ــادة الحــرش ب ات الإ المطهــرات؛ مســتحرف
ــاب:  ــدات االأعش ــوص مبي ــه الخص ــى وج ــات؛ وع ــدات فطري مبي
المزلقــات الطبيــة القائمــة عــى الصبــار؛ المزلقــات الطبيــة تعتمــد 
ــار  ــى صب ــة ع ــية القائم ــات الجنس ــارا؛ المزلق ــار االوليف ــى صب ع
ات  ات الصبــار لالأغــراض العالجيــة؛ مســتحرف ا؛ مســتحرف االألوفــري
ات الصبــار لالأغــراض  الصبــار لالأغــراض الصيدالنيــة؛ مســتحرف
جــل  العالجــي؛  لالســتخدام  الصبــار  هــالم  جــل  العالجيــة؛ 
الصبــار لالســتخدام العالجــي؛ المنثــول مــادة مــن زيــت النعنــاع؛ 
المنثــول لالأغــراض الصيدالنيــة؛ مراهــم المنثــول الطبيــة متعــددة 
ــام  ات حم ــتحرف ــال؛ مس ــول لالأطف ات المنث ــتحرف ــراض؛ مس االأغ
ات المنثــول لحمامــات البخار  المنثــول لالأغــراض الطبيــة؛ مســتحرف
لالأطفــال؛ ســجائر القرنفــل ]كريتكــس[ لالأغــراض الطبيــة؛ جــل 
؛ مكمــالت غذائيــة مــن دنــج النحــل؛ دنــج  ي تنظيــف االأســنان الطــىب
؛ دنــج النحــل لالأغــراض الطبيــة أو  ي

النحــل لالســتخدام الصيــدال�ف
العالجيــة؛ ميــاه مليســا لالأغــراض الصيدالنيــة؛ الثيمــول لالأغــراض 
ات معقمــة؛ كريمــات معقمــة؛  الصيدالنيــة؛ معقمــات؛ مســتحرف
معقمــة؛  منظفــات  معقمــة؛  ات  مســتحرف معقمــة؛  مراهــم 
ــرات ذات  ــم؛ مطه ــم؛ المعق ــول الف ــرات والمعقمات؛غس المطه
ــرة  ات مطه ــتحرف ؛ مس ي

ــا�أ ــري وق ــرات ذات تأث ــي؛ مطه ــري عالج تأث
بالجــروح؛  للعنايــة  مطهــرة  ات  مســتحرف بالجســم؛  للعنايــة 
يــا؛  ات مطهــرة للعنايــة بالجســم؛ صابــون مضــاد للبكتري مســتحرف
ــواد  ــم؛ الم ــادة للجراثي ــات مض ــم؛ منتج ــاد للجراثي ــف مض منظ
ات مضــادة للجراثيــم؛  يــا؛ مســتحرف الهالميــة المضــادة للبكتري
المضــادة  اليديــن  ات  مســتحرف يــا؛  للبكتري المضــادة  االأدويــة 
عــى  المحتويــة  للجلــد  المطهــرة  الهالميــة  المــواد  يــا؛  للبكتري
ــات؛  ات مضــادة لاللتهاب الكحــول؛ مضــادات االلتهــاب؛ مســتحرف
بلســم مضــاد لاللتهابــات؛ المــواد الهالميــة المضــادة لاللتهابــات؛ 
لاللتهابــات؛  منتجــات مضــادة  لاللتهابــات  المضــادة  المراهــم 
ات مضــادة لاللتهابــات؛ خافــض للحــرارة؛ المراهــم  مســتحرف
ات  المثليــة المضــادة لاللتهابــات؛ المــواد الصيدالنيــة؛ المســتحرف
ذات الخصائــص المضــادة لاللتهابــات؛ زيــت النعنــاع المنعــم 
لالأغــراض الطبيــة؛ كريمــات معالجــة الشــفاه؛ بلســم الشــفاه 
اللــوز الحلــو لالأغــراض الصيدالنيــة؛ مضــادات ؛ زيــت  ي الطــىب
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peppermint oil for medical purposes; medicated lip 
creams; medicated lip balms; Sweet almond oil for 
pharmaceutical purposes; Antioxidants; Antioxidants 
[food supplements]; antioxidants for food; Antioxidants 
derived from honey; antioxidants for medical 
use; Herbal antioxidants; vitamins, minerals and 
antioxidants as nutritional and dietary supplements; 
Antibacterial facial cleanser; antimicrobial facial 
cleansers; Exfoliating gel, medicated; Exfoliating 
gels, medicated; Sanitary preparations for intimate 
hygiene other than toiletries; antifungal preparations; 
Vaginal antifungals; antifungal creams for medical 
use; medicated aftershave lotions; Hydroalcoholic 
solutions for medical purposes; moisturizing creams 
for pharmaceutical use; medicated dandruff shampoos; 
medicated dry shampoos; Lip balms for medical 
purposes; scented disinfectant soaps; Air freshener 
spray; Spirulina food supplements; maca-based dietary 
supplements; 

ــادات  ــة[؛ مض ــالت الغذائي ــدة ]المكم ــادات االأكس ــدة؛ مض االأكس
االأكســدة للطعام؛مضــادات االأكســدة المشــتقة مــن العســل؛ 
االأكســدة  مضــادات  ؛  ي الطــىب لالســتخدام  االأكســدة  مضــادات 
ــات، المعــادن؛ مضــادات االأكســدة كمكمــالت  العشــبية؛ الفيتامين
يــا؛ منظفــات الوجــه  غذائيــة؛ منظــف الوجــه المضــاد للبكتري
ات الصحيــة  ؛ المســتحرف ي المضــادة للميكروبــات؛ جــل تقشــري طــىب
ات  لنظافــة المناطــق الحساســة بخــالف مــواد التجميــل؛ مســتحرف
مضــادة للفطريــات؛ مضــادات الفطريــات المهبليــة؛ كريمــات 
ــد  ــا بع ات م ــتحرف ؛ مس ي ــىب ــتخدام الط ــات لالس ــادة للفطري مض
الحالقــة العالجيــة؛ محاليــل مائيــة كحوليــة لالأغــراض الطبيــة؛ 
ي  الطــىب الشــامبو  ؛  ي

الصيــدال�ف لالســتخدام  طيــب  الرت كريمــات 
ة الــرأس؛ الشــامبو الجــاف المعالــج؛ مطــري الشــفاه  لعــالج قــرش
ــواء؛  ــر اله ــر؛ رذاذ معط ــر معط ــون مطه ــة؛ صاب ــراض الطبي لالأغ
ولينا؛ المكمــالت الغذائيــة القائمــة عــى  المكمــالت الغذائيــة ســبري

ــاكا؛  الم

  

 

Date :21/06/2022  التاريخ :21/06/2022

Trademark No.:42954 العالمة التجارية رقم :  42954

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: SHAREKT AL-REEF LA-
ASTITHMAR - W - ALTASWIQ AL -ZARAAE 

كة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي للمساهمة  بإسم :  �ش
الخصوصية

Applicant Address: RAMALLAH - Emart Al Egathe 
Al Zeraeya-2ed Floor - maahed st 022963841    

ي  - شارع 
غاثة الزراعية- الطابق الثا�ف العنوان :  رام الله / عمارة االإ

المعاهد 022963841    

Applicant for Correspondence:  
SHAREKT AL-REEF LA-ASTITHMAR - W - ALTASWIQ 
AL -ZARAAE 
RAMALLAH - Emart Al Egathe Al Zeraeya-2ed 
Floor - maahed st 022963841    

كة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي للمساهمة  عنوان التبليغ  :  �ش
الخصوصية

ي  - شارع المعاهد 
غاثة الزراعية- الطابق الثا�ف  رام الله / عمارة االإ

022963841

Goods/Services:
dried almonds

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لوز مجفف

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة القدس اشرت
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Date :21/06/2022  التاريخ :21/06/2022

Trademark No.:42955 العالمة التجارية رقم :  42955

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SHAREKT AL-REEF LA-
ASTITHMAR - W - ALTASWIQ AL -ZARAAE 

كة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي للمساهمة  بإسم :  �ش
الخصوصية

Applicant Address: RAMALLAH - Emart Al Egathe 
Al Zeraeya-2ed Floor - maahed st 022963841    

ي - شارع 
غاثة الزراعية- الطابق الثا�ف العنوان :  رام الله / عمارة االإ

المعاهد 022963841

Applicant for Correspondence:  
SHAREKT AL-REEF LA-ASTITHMAR - W - ALTASWIQ 
AL -ZARAAE 
RAMALLAH - Emart Al Egathe Al Zeraeya-2ed 
Floor - maahed st 022963841    

كة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي للمساهمة  عنوان التبليغ  :  �ش
الخصوصية

ي - شارع المعاهد 
غاثة الزراعية- الطابق الثا�ف  رام الله / عمارة االإ

022963841

Goods/Services:
spiced Thyme / maftoul / Freekeh / honey 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زعرت متبل/مفتول /فريكه /عسل

  

 

Date :21/06/2022  التاريخ :21/06/2022

Trademark No.:42956 العالمة التجارية رقم :  42956

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: SHAREKT AL-REEF LA-
ASTITHMAR - W - ALTASWIQ AL -ZARAAE 

كة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي للمساهمة  بإسم :  �ش
الخصوصية

Applicant Address: RAMALLAH - Emart Al Egathe 
Al Zeraeya-2ed Floor - maahed st 0598904468-
022969841     

ي  شارع 
غاثة الزراعية- الطابق الثا�ف العنوان :  رام الله / عمارة االإ

المعاهد 0598904468-022969841    

Applicant for Correspondence:  
SHAREKT AL-REEF LA-ASTITHMAR - W - ALTASWIQ 
AL -ZARAAE 
RAMALLAH - Emart Al Egathe Al Zeraeya-2ed 
Floor - maahed st 0598904468-022969841     

كة الريف لالستثمار والتسويق الزراعي للمساهمة  عنوان التبليغ  :  �ش
الخصوصية

ي  شارع المعاهد 
غاثة الزراعية- الطابق الثا�ف  رام الله / عمارة االإ

0598904468-022969841

Goods/Services:
Olive oil / dried tomatoes - olive butter, dried maramia, 
dried molokhia.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مية مجففة ,ملوخية  زيت زيتون /بندوره مجففة - زبدة الزيتون, مري

مجففة .
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة قدس اشرت

408  
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410  
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Date :22/06/2022  التاريخ :22/06/2022

Trademark No.:42957 العالمة التجارية رقم :  42957

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: MANBA AL TOMOOR COMPANY  كة منبع التمور لتجارة التمور بإسم :  �ش

Applicant Address:  0599080992 - HEBRON - 
YATTA                   

العنوان :  الخليل - يطا                     

Applicant for Correspondence:               :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
DATES 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور 

  

 

Date :22/06/2022  التاريخ :22/06/2022

Trademark No.:42958 العالمة التجارية رقم :  42958

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Société des Produits Nestlé S.A.  .بإسم :  سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ

Applicant Address1800:  Vevey, Switzerland   العنوان :  1800 فيفاي، سويرا

Applicant for Correspondence:  
Saba & Co. IP , tel: 2989760 
Saba & Co. IP , tel: 2989760 - Al Midan Center - 
2nd floor, P.O.Box 4472    

كاهم للملكية الفكرية - عمارة الميدان - الطابق  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
ي - هاتف 2989760 

الثا�ف
ة -   ي - هاتف 2989760 - ص .ب ب 4472 البري

 عمارة الميدان - الطابق الثا�ف

Goods/Services:
Food and food substances for babies; infant formula; 
lacteal flour for babies; powdered milk for babies; 
nutritional supplements; vitamin preparations, mineral-
based preparations; dietary fiber; vitamin preparations 
and substances; dietary and nutritional supplements. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االطعمــه ومــواد خاصــة باالطعمــه لالطفــال؛ حليــب االأطفــال 
ي لالأطفــال؛ حليــب مجفــف لالأطفــال؛ 

ي الــوالدة؛ دقيــق لبــىف
حديــىش

ات  ــتحرف ــات، المس ات الفيتامين ــتحرف ــة؛ مس ــالت الغذائي المكم
ات ومــواد  ــة؛ مســتحرف ــاف الغذائي ي أساســها المعــادن؛ االألي

ــىت ال
ــة.  ــة الغذائي ــة والحمي ــالت التغذي ــات؛ مكم ــوي فيتامين تح
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Date :22/06/2022  التاريخ :22/06/2022

Trademark No.:42959 العالمة التجارية رقم :  42959

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: BYD COMPANY LIMITED  ي ليمتد
ي واي دي كومبا�ف بإسم :  �ب

Applicant Address: No.1, Yan’an Road, Kuichong 
Street, Dapeng New District, Shenzhen, 
Guangdong, China 

يت، دابينج نيو  العنوان :  نمرب 1، يان’ان رود، كويتشونج سرت
ف   ، جوانجدونج، الص�ي ف فه�ي كت، شيرف ديسرت

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
cars; motor coaches; lorries; motor buses; automobile 
bodies; automobile chassis; motors, electric, for land 
vehicles; motorcycles; brake pads for automobiles; 
forklift trucks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الســيارات؛ حافــالت ذات محــرك؛ الشــاحنات؛ باصــات ذات محرك؛ 
الكهربائيــة  المحــركات  الســيارات؛  الســيارات؛ هيــاكل  أجســام 
ــة؛ ســادات الفرامــل للســيارات؛  ــة؛ دراجــات ناري ــات االأرضي للمركب

ــوكية.  ــات الش ــاحنات الرافع ش
  

 

Date :22/06/2022  التاريخ :22/06/2022

Trademark No.:42962 العالمة التجارية رقم :  42962

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Extra shoes and clothes 
company

ا لالأحذية والمالبس  كة اكسرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Bethlehem Rachel’s Dome       0569565229 العنوان :  بيت لحم قبة راحيل جوال

412  
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Applicant for Correspondence:  
Extra shoes and clothes company
Bethlehem Rachel’s Dome   

ا لالأحذية والمالبس  كة اكسرت عنوان التبليغ  :  �ش
 بيت لحم قبة راحيل جوال 0569565229

Goods/Services:
Bath sandals  , Bath slippers , Boot uppers , Boots , Boots 
for sports  , Clothing of leather , Clothing of leather , 
Slippers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صنــادل اســتحمام ، شباشــب اســتحمام ، أحذيــة ، رخــم االأحذيــة 
) الجــزء العلــوي مــن االأحذيــة ) أحذيــة ، أحذيــة للرياضــة ، مالبــس 

جلديــة ، صنــادل ، شباشــب 

  

 

Date :22/06/2022  التاريخ :22/06/2022

Trademark No.:42963 العالمة التجارية رقم :  42963

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: SKODA AUTO a.s  .بإسم :  سكودا اوتو اي.اس

Applicant Address: tr. Vaclava Klementa 869, 
Mlada Boleslav II CZ -293 01 Mlada Boleslav 
CZECH REPUBLIC                   

ي ار. فاكالفا كليمنتا 869، مالدا بوليسالف اي اي،  سي 
العنوان :  �ت

زد-01 293 مالدا بولسالف، الجمهورية التشيكية                     

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Automobiles, electric automobiles and their parts and 
accessories included in this class. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

السيارات والسيارات الكهربائية واجزائها وملحقاتها المشمولة �ف
هذا الصنف. 

  

 

Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42964 العالمة التجارية رقم :  42964

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: jihad taleb  mohammasd abu jafar بإسم :  جهاد طالب محمد ابو جعفر 

Applicant Address: jenin - abu baker street        ف - شارع ابو بكر العنوان :  جن�ي

414  

415  
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Applicant for Correspondence:  
Adv . mohammad ayasi
Jenin - millitary street - alareej building - sec floor   

عنوان التبليغ  :  المحامي محمد عيسة 
ف - الشارع العسكري - عمارة االريج ط2   0599659580  جن�ي

Goods/Services:
Aprons [thing]،Belts [clothing],Breeches for wear 
,Camisoles ,Chasubles ,Clothing , cloClothing of 
imitations of leather , Clothing of leather , Coats , Coats 
(Top—)  , Combinations [clothing] , Furs [clothing] , 
Hosiery , Linen (Body—) [garments] , Overalls ,Sandals , 
Shirts , Shoes * , Skirts  , Slippers , Smocks , ] clothing—) 
[Stuff (J , Tee-shirts , Tights ,Togas ,  Topcoats , Trousers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة  ) ، بنطالونــات قصــري ) ، احزمــة ) مالبــس  مراييــل ) مالبــس 
ة ) ، عبــاءات ،  ات نســائية قصــري ) مالبــس ) ، قميصــوالت )ســرت
ــف ،  ــة ، معاط ــس جلدي ــد ، مالب ــد مقل ــن جل ــس م ــس ، مالب مالب
معاطــف خفيفــة ، قمصــان مرولــة ) مالبــس ) ، مالبــس مــن الفرو 
، مالبــس محيوكــة ، مالبــس كتانيــة ، افرهــوالت ، صنــادل ، شــاالت 
، قمصــان ، احذيــة ، تنانــري ، شباشــب ، جالبيــب ، جاكيتــات مــن 
الصــوف ، قمصــان نــص كــم ، اثــواب ضيقــة ، اثــواب فضفاضــة ، 

معاطــف خفيفــة ، بناطيــل 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة MODA بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42966 العالمة التجارية رقم :  42966

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.  

ي دي.  
ونيكس كو., ال �ت بإسم :  سامسونج اليكرت

Applicant Address129: , Samsung-ro, Yeongtong-
gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

, غييونغي- العنوان :  129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي
دو, جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Mobile telephones; digital cameras; portable media 
player; portable computers; wireless headsets for 
mobile phones; wireless headsets for smart phones; 
wireless headsets for tablet computers; rechargeable 
batteries; battery chargers; leather cases for mobile 
phones; leather cases for smart phones; leather cases 
for tablet computers; flip covers for mobile phones; flip 
covers for smart phone; flip covers for tablet computers; 
tablet computers; television receivers; audio electronic 
components, namely surround sound systems; digital 
set-top boxes; DVD players; light emitting diode

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وســائط محمولــة،  مشــغل  رقميــة،  ات  كامــري نقالــة،  هواتــف 
حواســيب محمولــة، ســماعات الســلكية للهواتــف النقالة، ســماعات 
الســلكية للهواتــف الذكيــة، ســماعات الســلكية للحواســيب اللوحية، 
ــات  ــات، حافظ ــواحن بطاري ــحن، ش ــادة الش ع ــة الإ ــات قابل بطاري
جلديــة للهواتــف النقالــة، حافظــات جلديــة للهواتــف الذكيــة، 
ــف  ــة للهوات ــة قالب ــة، أغطي ــيب اللوحي ــة للحواس ــات جلدي حافظ
النقالــة، أغطيــة قالبــة للهواتــف الذكيــة، أغطيــة قالبــة للحواســيب 
اللوحيــة، حواســيب لوحيــة، أجهــزة اســتقبال إشــارة للتليفزيــون، 
المحيطــة،  الصــوت  أنظمــة  أي  صوتيــة،  ونيــة  إلكرت مكونــات 
ــة ــراص فيدوي ــغالت أق ــون، مش ــة للتليفزي ــتقبال رقمي ــزة اس أجه

416  
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displays; monitors [computer hardware]; 3D eye glasses; 
computers; printers for computers; semiconductors; 
computer hardware; computer peripherals; electric 
sensors; wireless network routers; electronic locks; 
digital electronic door lock; computer control device 
for digital electronic door lock; computer software; 
wireless routers; electric actuators; computer software 
applications, downloadable; computer application 
software for mobile phones; computer firmware; smart 
watches; wearable computer peripherals; wearable 
peripherals for computers; wearable peripherals 
for cellphones; wearable peripherals for mobile 
data receivers; wearable digital electronic devices 
comprised primarily of smartphones in the shape of 
a watch; wearable digital electronic devices, namely, 
smart watches incorporating wireless communication 
technology and comprised primarily of software 
and display screens for running mobile applications, 
viewing, sending and receiving texts, emails, alerts, 
data and information from smart phones; computer 
network bridges; wireless computer network bridges; 
communications network consisting of computer 
hardware and software for setting up and configuring 
local area networks; communication networks, 
consisting of multiple wireless free-standing hubs 
or LAN (local area network) units, and associated 
networking hardware and software, which establish a 
wireless meshed digital network and communicates to 
end user; home network devices; universal serial bus 
(USB) hardware; USB (universal serial bus) operating 
software; USB hubs; pre-recorded USB flash drives 
featuring software used to allow electronic devices to 
share data and communicate with each other; universal 
serial bus (USB) dongle (wireless network adapters); 
computer hardware, namely, network controllers for 
home use; adapters for wireless network access; home 
automation software for developers and customers; 
mobile application software for home automation; 
electrical socket; electric outlets; computer network 
hubs; communication hubs; electronic thermometers 
(other than for medical purposes); electronic switches; 
electric door bells; audio speakers; electrical controls 
for irrigation sprinkler systems; smartphones; watches 
that communicate data to personal digital assistants, 
smart phones, tablet PCs, PDA, and personal computers 
through internet websites and other computer and 
electronic communication networks; watchbands that 
communicate data to personal digital assistants, smart 
phones, tablet PCs, PDA, and personal computers 
through internet websites and other computer and 
electronic communication networks; bracelets that 
communicate data to personal digital assistants, smart 
phones, tablet PCs, PDA, and personal computers

ي باعــث للضــوء، 
رقميــة DVD، شاشــات عــرض بتقنيــة صمــام ثنــا�أ

شاشــات مراقبــة ]مكونــات ماديــة للكمبيوتــر[، نظــارات عيــون ثالثية 
االأبعــاد، أجهــزة كمبيوتــر، طابعــات للحواســيب، أشــباه موصــالت، 
ــر،  ــة بالكمبيوت ــة ملحق ــزة خارجي ــر، أجه ــة للكمبيوت ــات مادي مكون
مستشــعرات كهربائيــة، أجهــزة راوتــر للشــبكات الالســلكية، أقفــال 
ــن  ــم م ــزة تحك ــة، أجه وني ــة إلكرت ــواب رقمي ــال أب ــة، أقف وني إلكرت
ونيــة، برمجيــات  خــالل الكمبيوتــر الأقفــال أبــواب رقميــة إلكرت
ــات  ــة، تطبيق ــغالت كهربائي ــلكية، مش ــر الس ــزة راوت ــر، أجه كمبيوت
التطبيقــات  ســوفتوير  للتحميــل،  قابلــة  كمبيوتــر  مجيــات  لرب
لكمبيوتــر للهواتــف النقالــة، برامــج ثابتــة خاصــة بالكمبيوتــر، 
ســاعات يــد ذكيــة، أجهــزة خارجيــة ملحقــة بالكمبيوتــر قابلــة 
لالرتــداء، أجهــزة خارجيــة ملحقــة قابلــة لالرتــداء للحواســيب، 
أجهــزة خارجيــة ملحقــة قابلــة لالرتــداء للهواتــف الخلويــة، أجهــزة 
خارجيــة ملحقــة قابلــة لالرتــداء الأجهــزة اســتقبال بيانــات الجــوال، 
ــى  ــاس ع ــتمل باالأس ــداء تش ــة لالرت ــة قابل ــة رقمي وني ــزة إلكرت أجه
ونيــة رقميــة قابلــة  ي صــورة ســاعة يــد، أجهــزة إلكرت

هواتــف ذكيــة �ف
ــا االتصــاالت  لالرتــداء عبــارة عــن ســاعات ذكيــة تتضمــن تكنولوجي
الالســلكية وتشــتمل باالأســاس عــى ســوفتوير وشاشــات عــرض 
ــتقبال  ــال واس ــة وإرس ــة ومعاين ــف جوال ــات هوات ــغيل تطبيق لتش
ي وإنــذارات وبيانــات ومعلومــات مــن 

و�ف نصــوص وبريــد إلكــرت
الهواتــف الذكيــة، أجهــزة تجســري شــبكي للكمبيوتــر، أجهــزة تجســري 
شــبكي للكمبيوتــر الســلكية، شــبكة اتصــاالت تتضمــن مكونــات مادية 
ــاق،  ــة النط ــبكات محلي ــط ش ــداد وضب ع ــات الإ ــر وبرمجي للكمبيوت
شــبكات اتصــاالت تشــتمل عــى وصــالت قائمــة الســلكية متعــددة 
أو وحــدات شــبكة LAN )شــبكة محليــة النطــاق) وأجهــزة مكونــات 
ــة  ــبكة رقمي أ ش ــسش ــة تن ــبكي ذات صل ــاط ش ــات ارتب ــة وبرمجي مادي
ــبكية  ــزة ش ، أجه ي

ــا�أ ــتخدم النه ــل بالمس ــة وتتص ابط ــلكية مرت الس
ــات  ــي USB، برمجي ــىي عالم ــل تسلس ــة ناق ــات مادي ــة، مكون لي ف مرف
تشــغيل ناقــل تسلســىي عالمــي USB، وصــالت ناقــل تسلســىي 
 USB عالمــي  تسلســىي  ناقــل  ذواكــر  مشــغالت   ،USB عالمــي 
ــماح  ــتخدم للس ــات تس مجي ــق برب ــبقا تتعل ــجلة مس ــة مس وميضي
ببعضهــا  واالتصــال  البيانــات  بمشــاركة  ونيــة  لكرت االإ لالأجهــزة 
البعــض، محــوالت مهايئــة لناقــل تسلســىي عالمــي USB )مهايئــات 
ــدات  ــن وح ــارة ع ــر عب ــة للكمبيوت ــات مادي ــلكية)، مكون ــبكة الس ش
، مهايئــات للوصــول إىل  ىلي ف تحكــم بالشــبكات لالســتخدام المــرف
ليــة للمطوريــن والعمــالء،  ف الشــبكة الالســلكية، برمجيــات أتمتــة مرف
 ، ي ــس كهــر�ب ــة، مقب لي ف ــة المرف ــال لالأتمت ــف نق ــق هات ــات تطبي برمجي
مخــارج كهربائيــة، وصــالت شــبكات كمبيوتــر، وصــالت االتصــاالت، 
باالســتخدامات  الخاصــة  تلــك  )بخــالف  ونيــة  إلكرت ات  ثرمومــرت
ــزة  ــة، أجه ــواب كهربائي ــراس أب ــة، أج وني ــح إلكرت الطبيــة)، مفاتي
ســماعات صــوت، وحــدات تحكــم كهربائيــة الأنظمــة ترذيــذ للــري، 
هواتــف ذكيــة، ســاعات يــد توصــل البيانــات للمســاعدات الرقميــة 
الشــخصية والهواتــف الذكيــة وحواســيب لوحيــة ومســاعدات رقمية 
نــت وشــبكات  نرت شــخصية وأجهــزة كمبيوتــر شــخصية عــرب مواقــع االإ
ــغ  ــة رس ــة، أربط وني لكرت ــاالت االإ ــر واالتص ــة بالكمبيوت ــرى خاص أخ
توصــل البيانــات للمســاعدات الرقميــة الشــخصية والهواتــف الذكية 
وحواســيب لوحيــة ومســاعدات رقميــة شــخصية وأجهــزة كمبيوتــر 
نــت وشــبكات أخــرى خاصــة بالكمبيوتــر نرت شــخصية عــرب مواقــع االإ
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through internet websites and other computer and 
electronic communication networks. 

ونيــة، أســاور توصــل البيانــات للمســاعدات  لكرت واالتصــاالت االإ
لوحيــة  وحواســيب  الذكيــة  والهواتــف  الشــخصية  الرقميــة 
ومســاعدات رقميــة شــخصية وأجهــزة كمبيوتــر شــخصية عــرب 
ــر واالتصــاالت  ــت وشــبكات أخــرى خاصــة بالكمبيوت ن نرت ــع االإ مواق

ونيــة.  لكرت االإ

Smart اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42967 العالمة التجارية رقم :  42967

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: RB Clinic Medical Services 
Company 

ي كلينك للخدمات الطبية  كة ار �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Al-Masayf, 
Kanaan Building, 5th floor, Mobile 0594448882 

ة المصايف عمارة كنعان ط 5 جوال  العنوان :  رام الله البري
  0594448882

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Beauty salons , Clinic (Medical )services , Health care  
, Health centers , Hospitals , Medical clinic services  , 
Nursing homes , Nursing, medical  , Physical therapy , 
Visagists’ services  , Therapy services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الرعايــة   ، الطبيــة  العيــادات  خدمــات   ، التجميــل  صالونــات 
ــادات  ــات العي ــفيات ، خدم ــة ، مستش ــز الصحي ــة ، المراك الصحي
ي ، العــالج الطبيعــي ،  ــة ، دور التمريــض ، التمريــض الطــىب الطبي

ــالج  ــات الع ــل ، خدم اء التجمي ــرب ــات خ خدم

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام بمعزل عن العالمة

  

417  
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Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42968 العالمة التجارية رقم :  42968

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Ben AlHawen Roasters Company 
For Coffee and Nuts 

كة محامص وبن الهاون للقهوة و المكرات المساهمة  بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address :Ramallah / AlBirah / Sateh 
Marhaba/Near Ooredoo 

كة أوريدو   ة /سطح مرحبا / قرب �ش العنوان :  رام الله / البري

Applicant for Correspondence:  
Alaa Ali Ibrahim Frijat 
Ramallah/ALIrsal ST./Saeid Hayfa Building    

عنوان التبليغ  :  المحامي عالء عىي ابراهيم فريجات 
 رام الله / شارع االرسال / عمارة سعيد هيفاء ط 1 جوال 0598688445 

Goods/Services:
Artificial coffee , Beverages (Cocoa-based—) , 
Beverages (Coffee-based) , Cinnamon [spice], Chutneys 
[condiments], Chow-chow [condiment], Cloves [spice], 
Coffee, Coffee beverages with milk, Coffee flavorings 
[flavourings], Coffee substitutes (Vegetal preparations 
for use as - ), Coffee (Unroasted—),Condiments, Curry 
[spice], Garden herbs, preserved [seasonings], Nutmegs, 
Saffron [seasoning], Spices, Peppers [seasonings] 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات اساســها  وبــات اساســها الــكاكاو ، مرش قهــوة اصطناعيــة ، مرش
القهــوة ، قرفــة بهــار، مقبــالت هنديــة )توابل)،التشاوتشــاو )توابل) 
حليب،منكهــات  مــع  قهــوة  وبــات  قهوة،مرش قرنفــل،  كبــش   ،
ات نباتيــة تســتخدم كبدائــل للقهوة،قهــوة غــري  للقهوة،مســتحرف
ــل)  ف محفوظــة )تواب ــار) ،اعشــاب بســات�ي ــري )به محمصة،توابل،ك
)توابل)،بهارات،فلفــل  الطيب،زعفــران  ،زنجبيل)بهار)،جــوزة 

ــل)  )تواب

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة بن بمعزل عن العالمة اشرت

  

 

Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42970 العالمة التجارية رقم :  42970

418  

419  
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Class: 11
ي الصنف :   11

�ف

Applicant Name: R.C.C. General Contracting
كة آر .سي .سي . للمقاوالت العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Al-Bireh Al-Balou’ 
Building, Mall of Palestine, 5th floor, Mobile 
0599344441   

ف ط 5 جوال  ة البالوع عمارة مول فلسط�ي العنوان :  رام الله البري
    0599344441

Applicant for Correspondence:  
R.C.C. General Contracting
Ramallah Al-Bireh Al-Balou’ Building, Mall of 
Palestine, 5th floor, Mobile 0599344441   

كة آر .سي .سي . للمقاوالت العامة  عنوان التبليغ  :  �ش
ة البالوع عمارة مول  ط 5 جوال 0599344441  رام الله البري

Goods/Services:
/ Air conditioning apparatus   , Air conditioning 
installations , Air cooling apparatus , Cooling 
appliances and installations , Refrigerating apparatus 
and machines , Air deodorising apparatus , Air driers 
[dryers]  , Bath fittings , Bath fittings (Hot air) , Bath 
installations , Beverage cooling apparatus , Expansion 
tanks for central heating installations  , Ice boxes  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــد  ي ــزة ترب ــواء ، أجه ــف اله ــآت تكيي ــواء ، منش ــف اله ــزة تكيي أجه
ــزة  ــد ، أحه ي ــزة وآالت ترب ــد ، أجه ي ــآت ترب ــواء ، أدوات ومنش اله
ازالــة الروائــح الكريهــة مــن الجــو ، مجففــات هــواء )مجففــات) ، 
لــوازم للحمــام ، لــوازم تدفئــة الحمــام بالهــواء الســاخن ، أجهــزة 
ــة ،  ــة المركزي ــات تمــدد لمنشــآت التدفئ ــات ، خزان وب ــد المرش ي ترب

ثالجــات 

  

 

Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42971 العالمة التجارية رقم :  42971

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: kayed adel kayed hanani ي
بإسم :  كايد عادل كايد حنىف

Applicant Address: nablus - bet furrek - 
0595172575   

العنوان :  نابلس بيت فوريك - 0595172575    

Applicant for Correspondence:  
kayed adel kayed hanani
nablus - bet furrek - 0595172575   

ي
عنوان التبليغ  :  كايد عادل كايد حنىف
 نابلس بيت فوريك - 0595172575

Goods/Services:
soap

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الصابون

  

420  
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Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42972 العالمة التجارية رقم :  42972

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.  

ي دي.  
ونيكس كو., ال �ت بإسم :  سامسونج اليكرت

Applicant Address129: , Samsung-ro, Yeongtong-
gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

, غييونغي- العنوان :  129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي
دو, جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Dish washing machines; electric mixers for household 
purposes; electric vacuum cleaner bags; electric vacuum 
cleaners; electric washing machines for household 
purposes; robotic vacuum cleaners. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة،  لي ف ــتخدامات المرف ــة لالس ــات كهربائي ــاق، خالط ــاالت االأطب غس
ــة، غســاالت  ــة، مكانــس كهربائي ــار للمكانــس الكهربائي ــاس الغب أكي
ــة عــى  ــس كهربائي ــة، مكان لي ف ــة لالســتخدامات المرف ــس كهربائي مالب

 . ــان آىلي ــة إنس هيئ

Smart اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42973 العالمة التجارية رقم :  42973

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.    .ي دي
ونيكس كو., ال �ت بإسم :  سامسونج اليكرت

Applicant Address129: , Samsung-ro, Yeongtong-
gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

, غييونغي- العنوان :  129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي
دو, جمهورية كوريا  

421  

422  
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Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Air conditioners; air sterilizers; electric ranges; electric 
ovens; electric laundry dryers; electric refrigerators; 
light emitting diodes lamps; microwave ovens; 
irrigation sprinklers; light bulbs; electric clothes 
management apparatus in the nature of garment 
steamers for household purposes; dehumidifiers for 
household use; filters for air conditioning; electric 
fans for household purposes; apparatus for cooking, 
namely, electric cooktops. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــران  ــة، أف ــد كهربائي ــواء، مواق ــم اله ــزة تعقي ــات الهواء،أجه مكيف
كهربائيــة،  دات  مــرب للمالبــس،  كهربائيــة  مجففــات  كهربائيــة، 
مصابيــح بتقنيــة صمامــات ثنائيــة باعثــة للضــوء، أفــران ميكروويف، 
ــس  ــة للمالب ــزة كهربائي ــح، أجه ــالت مصابي ــري، بصي ــرذاذات لل م
ليــة، أجهــزة  ف عبــارة عــن مــكاوي بخــار للمالبــس لالســتخدامات المرف
ليــة، مرشــحات لتكييــف الهــواء،  ف ــة لالســتخدامات المرف ــة رطوب إزال
ليــة، أجهــزة للطهــو عبــارة عــن  ف مــراوح كهربائيــة لالســتخدامات المرف

ــة.  مواقــد كهربائي

Smart اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42974 العالمة التجارية رقم :  42974

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  
ي دي.  

ونيكس كو., ال �ت بإسم :  سامسونج اليكرت

Applicant Address129: , Samsung-ro, Yeongtong-
gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

, غييونغي- العنوان :  129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي
دو, جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Clocks; parts and fittings for watches; wristwatches; 
electronic clocks and watches; bracelets (jewelry); 
watchbands; control clocks [master clocks]. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات لســاعات اليد، ســاعات الرســغ،  ف ســاعات الحائــط، أجــزاء وتجهــري
ونيــة، أســاور )مجوهــرات)،  لكرت ســاعات الحائــط وســاعات اليــد االإ

أربطــة الســاعات، ســاعات ميقاتيــة. 

Smart اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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424  
 

Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42975 العالمة التجارية رقم :  42975

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: SAMSUNG ELECTRONICS CO., 
LTD.  

ي دي.  
ونيكس كو., ال �ت بإسم :  سامسونج اليكرت

Applicant Address129: , Samsung-ro, Yeongtong-
gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 

, غييونغي- العنوان :  129, سامسونج-رو, يونغتونغ-غو, سوون-سي
دو, جمهورية كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Providing technology information in the field of 
Internet of Things (IoT) and application programming 
interface (API) software and software as a service (SaaS) 
services, and platform as a service (PaaS) services; 
software as a service (SAAS) services; computer 
software development; computer software design; 
updating of computer software; computer software 
research; maintenance of computer software; computer 
system design; computer system analysis; computer 
programming; development of computer programs; 
development of data processing programs; providing 
information in the fields of software design and 
development and installation and maintenance of 
software; computer hardware development; computer 
hardware design; computer security services, namely, 
enforcing, restricting and controlling access privileges 
of users of computing resources for cloud, mobile or 
network resources based on assigned credentials; 
providing on-line non-downloadable software for 
viewing, recording, storing, sharing and analyzing 
audio or video, transmitting images and videos to 
remote locations; electronic monitoring of a location, 
home or office using computers and sensors; monitoring 
security system to ensure proper functioning; platform 
as a service (PAAS) featuring computer software 
platforms for home or environment monitoring and 
remote control or access of HVAC systems, energy 
management systems, burglar, trouble, security and/ 
or fire alarms, lighting systems, door locking systems,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 IoT االأشــياء  نــت  إنرت مجــال  ي 

�ف تكنولوجيــة  معلومــات  توفــري 
ــة  ــات متعلق ــق API وخدم ــة تطبي مج ــة لرب ــة بيني ــات واجه وبرمجي
بســوفتوير كخدمــة SAAS وخدمــات متعلقــة بمنصــة كخدمــة 
تطويــر   ،SAAS كخدمــة  بســوفتوير  متعلقــة  خدمــات   ،PaaS
برمجيــات كمبيوتــر، تصميــم ســوفتوير برمجيــات كمبيوتــر، تحديــث 
مجيــات كمبيوتــر،  ســوفتوير برمجيــات كمبيوتــر، بحــوث متعلقــة برب
ــر،  ــم نظــام الكمبيوت ــر، تصمي ــات كمبيوت ــة ســوفتوير برمجي صيان
تحليــل متعلــق بنظــام الكمبيوتــر، برمجــة الكمبيوتــر، تطويــر برامج 
ي 

ــات، توفــري معلومــات �ف ــر برامــج معالجــة البيان ــر، تطوي الكمبيوت
ــر  ــه، تطوي ــه وصيانت يل ف ــر الســوفتوير وترف ــم وتطوي مجــاالت تصمي
ــر،  ــة للكمبيوت ــات مادي ــم مكون ــر، تصمي ــة للكمبيوت ــات مادي مكون
خدمــات متعلقــة بأمــن الكمبيوتــر عبــارة عــن تفعيــل وحظــر 
ف لمصــادر الحاســوب للمصــادر  ي وصــول المســتخدم�ي

والتحكــم �ف
ــول  ــات الوص ــى تريح ــاء ع ــبكية بن ــة أو الش ــحابية أو النقال الس
المحــددة، توفــري برمجيــات أوناليــن غــري قابلــة للتحميــل لمعاينــة 
وتســجيل وتخزيــن ومشــاركة وتحليــل الصــوت أو الفيديــو وإرســال 
ونيــة لموقــع أو  الصــور والفيديــو إىل أماكــن بعيــدة، مراقبــة إلكرت
ل أو مكتــب باســتخدام أجهــزة الكمبيوتــر والمستشــعرات،  ف مــرف
ــب،  ــو صائ ــى نح ــة وع ــه بدق ــان عمل ي لضم

ــىف ــام أم ــة نظ مراقب
برمجيــات  ســوفتوير  بمنصــات  تتعلــق   PAAS كخدمــة  منصــة 
ــم  ــدد والتحك ــط مح ــة بوس ــة أو متعلق لي ف ــة المرف ــر للمراقب كمبيوت
عــن بعــد أو الوصــول إىل أنظمــة التدفئــة والتهويــة وتكييــف الهــواء 
نــذار للتنبيــه بوقــوع  ي الطاقــة وأجهــزة االإ

HVAC وأنظمــة التحكــم �ف
�قــة ومشــكلة وحريــق أو أي منهــا وأنظمــة إضــاءة وأنظمــة غلــق 
ليــة  ف ات الفيديــو، تصميــم وتطويــر أنظمــة أتمتــة مرف االأبــواب وكامــري
ف المنــازل، تصميــم وتطويــر برمجيات لدمــج منتجات وأنظمــة تأمــ�ي
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video cameras; design and development of home 
automation systems and home security systems; 
design and development of software for integration 
of home automation and home security products and 
systems; installation, maintenance and repair of home 
automation and home security products in the nature 
of home automation and home security software; 
design and development of automated home controller 
systems, namely, temperature, humidity, and electrical 
controllers; monitoring of computer systems by remote 
access to ensure proper functioning; computer services, 
namely, acting as an application service provider in 
the field of knowledge management to host computer 
application software for the purpose of monitoring 
security and home automation systems, and for use 
in remote video access of security systems; computer 
services, namely, cloud hosting provider services; 
computer services, namely, integration of computer 
software into multiple systems and networks; computer 
services, namely, providing cloud management servers 
to others; computer programming services for location 
monitoring, wireless communication, and remote 
interaction with devices or appliances. 

يــل وصيانــة وإصــالح  ف ف المنــازل، ترف وأنظمــة أتمتــة المنــازل وتأمــ�ي
ي برمجيــات أتمتــة 

ف المنــازل متمثلــة �ف منتجــات أتمتــة المنــازل وتأمــ�ي
ــة  ــم آلي ــة تحك ــر أنظم ــم وتطوي ــازل، تصمي ف المن ــ�ي ــازل وتأم المن
ــة  ــرارة والرطوب ــة الح ي درج

ــم �ف ــدات تحك ــن وح ــارة ع ــة عب لي ف مرف
ــر مــن خــالل  ــة أنظمــة الكمبيوت ــة، مراقب ووحــدات تحكــم كهربائي
ــات  ــم، خدم ــو مالئ ــى نح ــل ع ــان العم ــد لضم ــن بع ــول ع الوص
ي العمــل كمقــدم خدمــة تطبيــق 

متعلقــة بالكمبيوتــر تتمثــل �ف
ي مجــال إدارة المعرفــة الســتضافة برمجيــات تطبيــق كمبيوتــر 

�ف
ي 

ــتخدام �ف ــازل ولالس ــة المن ف وأتمت ــ�ي ــة التأم ــة أنظم ــات مراقب لغاي
، خدمــات  ف الوصــول عــن بعــد عــن طريــق الفيديــو الأنظمــة التأمــ�ي
ي خدمــات مقــدم اســتضافة ســحابية، 

متعلقــة بالكمبيوتــر تتمثــل �ف
ــر  ــات كمبيوت ــج برمجي ي دم

ــل �ف ــر تتمث ــة بالكمبيوت ــات متعلق خدم
ي 

ــل �ف ــر تتمث ــة بالكمبيوت ــات متعلق ــبكات، خدم ــة وش ــدة أنظم بع
توفــري خــوادم إدارة ســحابية الآخريــن، خدمــات برمجــة الكمبيوتــر 
ــة الموقــع واالتصــاالت الالســلكية والتفاعــل عــن بعــد مــع  لمراقب

ــزة.  ــائل أو أجه وس

Smart اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :26/06/2022  التاريخ :26/06/2022

Trademark No.:42976 العالمة التجارية رقم :  42976

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: GUANGDONG TAKSTAR 
ELECTRONIC CO., LTD. 

ونيك كو.، ليمتد.  بإسم :  غوانغدونغ تاكستار إلكرت

Applicant Address: DINGGANG, NO. 5 TEAM, 
XIALIAO VILLAGE, LONGXI TOWN, BOLUO 
COUNTY, HUIZHOU CITY, GUANGDONG, CHINA 

. 5 تيم، كسياالو فيلدج، لونغكسي تاون،  العنوان :  دينغانغ، نمرب
ف   ، غوانغدونغ، الص�ي ي

، هويزهو سيىت ي
بوليو كاونىت

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  
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Goods/Services:
Amplifiers; headphones; horns for loudspeakers; 
cabinets for loudspeakers; loudspeakers; megaphones; 
record players; sound recording discs; tone arms 
for record players; microphones; acoustic conduits; 
sound recording apparatus; amplifying tubes; sound 
reproduction apparatus; diaphragms (acoustics); 
portable media players; sound transmitting apparatus; 
transponders; audio- and video-receivers; acoustic 
couplers. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصوتيــة؛  أجهــزة تضخيــم؛ ســماعات االأذن؛ أبــواق للمكــرب
ات صــوت؛ ميغافونــات )مضخمــات  ات الصــوت؛ مكــرب كبائــن لمكــرب
ــة)؛ أجهــزة تشــغيل أســطوانات؛ أقــراص تســجيل الصــوت؛  صوتي
أذرع صوتيــة الأجهــزة تشــغيل االســطوانات؛ ميكروفونــات؛ قنــوات 
ــم؛  ــب تضخي ــوت؛ أنابي ــجيل الص ــزة تس ــوت؛ أجه ــل الص توصي
أجهــزة نســخ الصــوت؛ أغشــية )صوتيــة) ؛ مشــغالت وســائط 
وإرســال؛  اســتقبال  أجهــزة  الصــوت؛  نقــل  أجهــزة  محمولــة؛ 

ــة.  ــات صوتي ــة؛ قارن ــمعية وبري ــتقبالت س مس
  

 

Date :26/06/2022  التاريخ :26/06/2022

Trademark No.:42978 العالمة التجارية رقم :  42978

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Pinky Dinky Natural Analytics Co  كة بينكي دينكي للمواد التحليليه  الطبيعية بإسم :  �ش

Applicant Address: Bethlehem Doha Istiklal 
Street 

العنوان :  بيت لحم الدوحة شارع االستقالل  

Applicant for Correspondence:  
Lawyer Hammam Mufreh 
Lawyer Hammam Mufreh Bethlehem Al-Qasim 
Complex 4th floor Mobile 0569988555    

عنوان التبليغ  :  المحامي همام مفرح 
 المحامي همام مفرح بيت لحم مجمع القاسم ط 4 جوال 0569988555 

Goods/Services:
Deodorants for pets  , Pets (Shampoos for) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مزيالت روائح كريهة للحيوانات االأليفة ، شامبو للحيوانات االأليفة 

  

 

Date :26/06/2022  التاريخ :26/06/2022

Trademark No.:42979 العالمة التجارية رقم :  42979

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف
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Applicant Name: Drammock international LTD  ناشيونال كة دراموك انرت بإسم :  �ش

Applicant Address: England - Tower House - 
Westfield Industrial Lake Kirk - Yaddon - Leeds 

ك  ة كري ا - تاور هاوس - ويست فيلد الصناعية بحري العنوان :  انجلرت
- ييدون - ليدز  

Applicant for Correspondence:  
Mahmoud  Ahmad musleh 
Adv Mahmoud  Ahmad musleh Ramallah - Tanous 
Bldg. 3rd    

عنوان التبليغ  :  المحامي محمود احمد مصلح 
 المحامي محمود احمد مصلح رام الله - عمارة طنوس ط 3 جوال 

 0599699558

Goods/Services:
After-shave lotion, Almond oil, Almond soap, Aloe 
vera preparations for cosmetics purposes, Ammonia 
[volatile alkali] [detergent], Antiperspirant soap, 
Aromatics [essential oils], Balms other than for 
medical purposes, Baths (Cosmetic preparations 
for—), Cakes of toilet soap, Cedarwood (Essential 
oils of—), Cleaning preparations, Cosmetic 
preparations for slimming purposes, Cosmetics, 
Creams (Cosmetic-), Creams (Skin whitening -), Dental 
bleaching gels, Dentifrices,  Hair lotions, Fumigation 
preparations [perfumes], Jelly (Petroleum—) for 
cosmetic purposes, Make-up preparations, Make-up 
removing preparations, Medicated soap, Shampoos, 
Skin care (Cosmetic preparations for—), Tissues 
impregnated with cosmetic lotions, Dry shampoos,  
Pencils (Cosmetic-),  Pomades for cosmetic purposes,  
Rose oiL. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
غســول )لوشــن ) لمــا بعــد الحالقــة ، .زيــت اللــوز، صابــون اللــوز، 
ــواد  ــا )م ــل، أموني ــراض التجمي ا الأغ ــري ــار االلوف ات صب ــتحرف مس
قلويــة متطايــرة) )منظــف) ، صابــون مضــاد للعــرق، عطــور )زيــوت 
ات  عطريــة) بلســم بخــالف المســتخدم الأغــراض طبيــة ، مســتحرف
ــة  ــوت عطري ــة، زي ــون الزين ــن صاب ــع م ــتحمام، قط ــة لالس تجميل
ات تجميــل  ات تنظيــف، مســتحرف مــن خشــب االأرز، مســتحرف
ات تجميــل ، كريمــات تجميليــة،  لغايــات التنحيــف، مســتحرف
ة، هــالم تبييــض االســنان، منظفــات  كريمــات لتبييــض البــرش
ات تبخــري )عطــور)  اســنان، غســوالت )لوشــن للجســم), مســتحرف
ات  ــتحرف ــاج، مس ات مكي ــتحرف ــل، مس ــراض التجمي ف الأغ ــ�ي ، فازل
ات تجميــل  ، شــامبو، مســتحرف ي إزالــة المكيــاج، صابــون طــىب
بــة بغســوالت )لوشــن)  ة، مناديــل ورقيــة مرش للعنايــة بالبــرش
ات االمبــو الجــاف، أقــالم تجميليــة، مراهــم  تجميليــة، مســتحرف

ــورد.  ــت ال ــل، .زي ــراض التجمي الأغ

  

 

Date :26/06/2022  التاريخ :26/06/2022

Trademark No.:42980 العالمة التجارية رقم :  42980

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Dar Al-Hayat Press, Printing and 
Publishing Company, a private limited liability 
company 

كة دار الحياة للصحافة و الطباعة و النرش المساهمة  بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address: Palestine - Ramallah - Al Beira   ة ف - رام الله - البري العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
- -  

عنوان التبليغ  :  - 
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Goods/Services:
Advertisement boards of paper or cardboard , 
Albums , Almanacs , Announcement cards (stationery)  
Bags(envelops ,pouches) of paper or plastics for 
packaging ,Booklets , Bookmarkers , Book , Boxes of 
cardboard or paper , Cardboard , Catalogues , Charts 
, Cover of paper for flower pots , Document files 
(stationery) , Drawing pads , Drawing pens , Envelopes 
(stationary) , Files (office requisites) , Graphic prints , 
Greeting cards , Handbooks (manuals) , Ledgers (books) 
, Magazines (periodicals) , Manifolds (stationery) , 
Newspapers , Note books , Pads (writing) , Pamphlets 
, Place mats of paper , Postage stamps , Postcards 
, Printed matter , Printed publications , Printed 
timetables , Prints(engravings) , Publication (printed) , 
Scrapbooks , Wrappers(stationery) , Writing cases (sets) 
, Writing cases 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لوحــات إعالنــات مــن الــورق المقــوى ، ألبومــات ، تقاويــم ، 
ــن  ــه [ م ــات وأجرب ــاس ]مغلف ــية [ ، اكي ــالن ] قرطاس ــات إع بطاق
ات للكتــب ، كتــب ، علــب  ــات ، مــؤ�ش ــورق أو البالســتيك ، كتيب ال
ــل  ــات ]دلي ــوى ، كتالوج ــورق ، ورق مق ــوى أو ال ــورق المق ــن ال م
مصــور[ ، ورق مســطر ، أغطيــة مــن الــورق الأوعيــة الزهــور 
، ملفــات للوثائــق ]قرطاســية[ ، دفاتــر رســم ، اقــالم رســم ، 
مطبوعــات   ، مكتبيــة[  ]لــوازم  ملفــات   ، ]قرطاســية[  مغلفــات 
تخطيطيــة ، بطقــات تهنئــة ، كتــب موجــزة ]أدلــة[ ، دفاتــر محاســبة 
، مجالت]دوريــات[ ، ورق نســخ ]قرطاســية[ ، صحــف ، دفاتــر ، 
دفاتــر قطــع للكتابــة ، كراســات ، مفــارش موضعيــة مــن الــورق ، 
طوابــع بريــد ، بطاقــات بريديــة ، مطبوعــات ، منشــورات مطبوعــة 
، جــدول مواعيــد مطبوعــة ، صــور مطبوعة]مطبوعــات[ ، ألبومــات 
ــة  ــب كتاب ــة ، عل ــم[ كتاب ــب ]أطق ــية[ ، عل ــة ]قرطاس ــة ورقي ،أغلف
ــة ، ورق  ــع للكتاب ــر قط ــم ، دفات ــة أو رس ــر كتاب ــية[ دفات ]قرطاس

ــة .  كتاب
  

 

Date :26/06/2022  التاريخ :26/06/2022

Trademark No.:42981 العالمة التجارية رقم :  42981

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Moonbug Entertainment 
Limited 

تينمات ليمتد  بإسم :  مونبغ انرت

Applicant Address: Labs Upper Lock, 2nd 
floor 3-6 Water Lane, London NW1 8JZ, United 
Kingdom 

، لندن ان دبليو1  ف العنوان :  البس ابر لوك، سكند فلور 6-3 وتر ل�ي
8جيه زد، المملكة المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

، لندن ان دبليو1 8جيه زد،  ف  البس ابر لوك، سكند فلور 6-3 وتر ل�ي
المملكة المتحدة 

Goods/Services:
Clothing, footwear, headgear; outer-clothing; 
underclothing; belts being clothing; casual wear; 
leisure wear; exercise wear; sportswear; beach wear; 
swim wear; ski wear; rain wear; sleepwear; underwear; 
baby wear; baby sleepwear; infant wear; infant 
sleepwear; fancy dress costumes; Halloween costumes; 
T-shirts; sweatshirts; socks; hosiery; headgear; 
neckwear; scarves; pashminas; capes; gloves; mittens; 
fancy dress outfits for children; children’s clothing;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مالبــس  خارجيــة  الرأس؛مالبــس  المالبس؛واالأحذية؛وأغطيــة 
داخليــة؛ أحزمــة مالبــس؛ لباس غــري رســمي؛ مالبــس مريحة؛مالبس 
التمرين؛مالبــس رياضيــة؛ مالبــس الشــاطىء؛ مالبــس ســباحة؛ 
ــوم؛  ــس الن ــر؛ مالب ــس المط ــد؛ مالب ــى الجلي ــج ع ل ف ــس الرت مالب
مالبــس داخليــة؛ مالبــس أطفــال؛ مالبــس نــوم لالأطفــال؛ مالبــس 
؛  ف االأطفــال؛ مالبــس نــوم لالأطفــال؛ أزيــاء تنكريــة؛ أزيــاء الهالويــ�ي
ــس  ــرأس؛ مالب ــة ال ــس محبوكة؛أغطي ــوارب؛ مالب قمصان؛باليز؛ج
الرقبــة؛ لفاعــات؛ الباشــمينا؛ الــرؤوس؛ القفــازات؛ مالبــس تنكريــة
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children’s footwear; swim wear for children; children’s 
outerclothing; trousers for children; children’s 
headwear; pyjamas; bibs, not of paper; cloth bibs; 
plastic baby bibs; baby pants; baby sandals; baby shoes; 
baby boots; baby bottoms; baby tops; baby bodysuits; 
baby clothes; baby doll pyjamas; knitted baby shoes; 
baby layettes for clothing; bootees (woollen baby 
shoes); baby bibs, not of paper; parts and fittings for all 
the aforesaid goods. 

ــباحة  ــس الس ــال؛ مالب ــة أطف ــال؛ أحذي ــس االأطف ــال؛ مالب لالأطف
ــة  ــال؛ أغطي ــل لالأطف ــال؛ بناطي ــة لالأطف ــس خارجي ــال؛ مالب لالأطف
ــن  ــة م ــري مصنوع ــل غ ــال؛ مراي ــات لالأطف ــال؛ بيجام ــرأس لالأطف ال
الــورق؛ المرايــل القمــاش؛ المرايــل البالســتيكية؛ �اويــل لالأطفال؛ 
صنــادل اطفــال؛ أحذيــة أطفــال؛ أحذيــة أطفــال؛ قيعــان االأطفــال؛ 
قمــة االأطفــال؛ مالبــس داخليــة لالأطفــال؛ مالبــس لدمــى االأطفــال. 
أحذيــة أطفــال محبوكــة؛ أغطيــة أطفــال للمالبــس ؛أحذيــة أطفــال 
صوفيــة؛ مرايــل أطفــال غــري مصنوعــة مــن الــورق؛ أجــزاء ومعــدات 

لجميــع البضائــع المذكــورة أعــاله. 

  

 

Date :26/06/2022  التاريخ :26/06/2022

Trademark No.:42982 العالمة التجارية رقم :  42982

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Moonbug Entertainment Limited  تينمات ليمتد بإسم :  مونبغ انرت

Applicant Address: Labs Upper Lock, 2nd 
floor 3-6 Water Lane, London NW1 8JZ, United 
Kingdom 

، لندن ان دبليو1  ف العنوان :  البس ابر لوك، سكند فلور 6-3 وتر ل�ي
8جيه زد، المملكة المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

، لندن ان دبليو1 8جيه زد،  ف  البس ابر لوك، سكند فلور 6-3 وتر ل�ي
المملكة المتحدة 

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; children’s 
entertainment services; providing, arranging and/or 
organising games; online interactive entertainment; 
online game services; video production; video library 
services; video entertainment services; production 
and/or provision of television programmes, movies, 
animated cartoons, videos, live performances, 
storytelling events; production of entertainment 
shows and interactive programs for distribution via 
television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and electronic 
means; presentation of live performances; animation 
production; television scheduling (programming); 
providing entertainment and education via website 
featuring interactive educational games, animated 
cartoons, videos and literature that promote character

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــه؛ االأنشــطة الرياضي في ــب ؛ وســائل الرت ــري التدري ــم؛ توف التعلي
أو   / والثقافيــة؛ خدمــات ترفيهيــة لالأطفــال؛ توفــري وترتيــب و 
نت؛ خدمــات االألعاب  نرت فيــه التفاعــىي عــرب االإ تنظيــم االألعــاب؛ الرت
طــة الفيديــو؛ خدمــات  نــت؛ انتــاج الفيديــو؛ خدمــات أ�ش نرت عــرب االإ
امــج التلفزيونيــة،  ترفيهيــة بالفيديــو ؛ إنتــاج و / أو توفــري الرب
طــة الفيديــو، والعــروض  واالأفــالم، والرســوم المتحركــة، وأ�ش
ــة وبرامــج  ــاج برامــج ترفيهي ــة القصــص؛ إنت ــة، وأحــداث رواي الحي
تفاعليــة للتوزيــع عــرب التلفزيــون، والكابــالت، واالأقمــار الصناعيــة، 
ر  ف اللــري وأقــراص  والطلقــات،  والمرئيــة،  الصوتيــة  والوســائط 
ونيــة ؛ تقديــم العــروض  لكرت وأقــراص الكمبيوتــر والوســائل االإ
مجــة)؛  ــة التلفزيــون )الرب ــاج الرســوم المتحركــة؛ جدول ــة؛ إنت الحي
فيــه والتعليــم عــرب موقــع الويــب الــذي يعــرض االألعــاب  توفــري الرت
التعليميــة التفاعليــة، والرســوم المتحركــة، ومقاطــع الفيديــو 
واالأدب الــذي يعــزز تنميــة الشــخصية لــدى االأطفــال؛ توفــري كتــب 
نــت تعــزز تنميــة الشــخصية نرت يــل عــرب االإ ف ونيــة غــري قابلــة للترف إلكرت
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development in children; providing online non-
downloadable e-books that promote character 
development in children; publishing services; digital 
video, audio and multimedia entertainment publishing 
services; publishing of activity and puzzle books; 
publishing of printed matter; publishing of newsletters; 
magazine publishing; issue of publications; publishing 
of electronic books; publication services; amusement 
park services; providing recreation facilities; 
providing amusement arcade services; presentation 
of circus performances; presentation of variety shows; 
theatre productions; production of shows; holiday 
camp services [entertainment]; organisation of 
shows [impresario services]; entertainment services 
featuring fictional characters; theme parks; adventure 
playground services; soft play centres; fun park services; 
information, consultancy and advisory services relating 
to all the aforesaid services. 

؛ خدمــات نــرش الفيديــو الرقمــي،  لــدى االأطفــال؛ خدمــات النــرش
والصــوت والوســائط المتعــددة ؛ نــرش كتــب االأنشــطة وكتــب 
ي 

خباريــة؛ نــرش �ف االألغــاز؛ نــرش المطبوعــات؛ نــرش الرســائل االإ
ونيــة؛ خدمــات  لكرت المجــالت؛ إصــدار المنشــورات؛ نــرش الكتــب االإ
ــم  ــتجمام؛ تقدي ــق االس ــري مراف ــي؛ توف ــات الماله ؛ خدم ــرش الن
ك؛ تقديــم  خدمــات ألعــاب التســلية؛ تقديــم عــروض الســري
ــة؛  ــروض المرحي ــاج الع ــي؛ إنت ــاج مرح ــة؛ االنت ــروض متنوع ع
ــروض  ــم الع ــة[؛ تنظي ــن اقام ــالت ]أماك ــات العط ــات مخيم خدم
شــخصيات  تضــم  ترفيهيــة  خدمــات  ؛  يســاريو[  إمرب ]خدمــات 
خياليــة؛ مدينــة مالهــي؛ خدمــات ملعــب المغامــرة؛ مراكــز اللعــب 
واالستشــارات  المعلومــات،  المــرح؛  اللينــة؛ خدمــات حديقــة 
والخدمــات االستشــارية المتعلقــة بجميــع الخدمــات المذكــورة 

ــاله.  أع

  

 

Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:42997 العالمة التجارية رقم :  42997

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: TCL Technology Group 
Corporation 

ي سي إل تكنولوجي غروب كوربوريشن 
بإسم :  �ت

Applicant Address: TCL Technology Building, 17 
Huifeng 3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou, Guangdong, 
China 

ي سي ال تكنولوجي بيلدينغ، 17 هويفينغ 3آر دي رود، 
العنوان :  �ت

يكت، هويزهو،  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفالوبمنت ديسرت
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Battery cable rolling machines; battery core pressing 
machines; machines for manufacturing memory chips; 
semi-conductor wafer processing equipment; semi-
conductor wafer processing machines; machines 
for manufacturing semi-conductors; machines for 
manufacturing Semiconductor chip; mobile electric 
power generators; alternators; dynamo brushes; 
dynamos; generators of electricity; robots and robotic 
arms for semiconductor manufacturing; machines for 
manufacturing semi-conductor substrates; epitaxial 
reactors for semiconductor manufacturing machines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــة؛ آالت الضغــط االأساســية للبطاري ــات لــف كابــل البطاري ماكين
الرقائــق  معالجــة  معــدات  الذاكــرة؛  رقائــق  لتصنيــع  آالت 
الموصــالت؛  أشــباه  رقاقــة  آالت معالجــة  الموصــالت؛  أشــباه 
ائــح أشــباه  آالت لتصنيــع أشــباه الموصــالت؛ آالت لتصنيــع �ش
الموصــالت؛ مولــدات الطاقــة الكهربائيــة المتنقلــة؛ مولــدات التيــار 
دد؛ فرجونــات للمولــدات الكهربائيــة؛ مولــدات كهربائيــة؛  المــرت
ــباه  ــع أش ــة لتصني ــات واالأذرع الروبوتي ــاء؛ الروبوت ــدات الكهرب مول
ــالت  ــالت؛ المفاع ــباه الموص ــز أش ــع ركائ ــالت؛ آالت لتصني الموص

فــوق المحوريــة الآالت تصنيــع أشــباه الموصــالت. 
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Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:42998 العالمة التجارية رقم :  42998

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Gulf Trade For General Trading 
Company

كة جولف تريد للتجارة العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Beitunia Tabarak 
Blding  Jawal 0597959599   

العنوان :  رام الله بيتونيا عمارة تبارك جوال 0597959599    

Applicant for Correspondence:  
Gulf Trade For General Trading Company
Ramallah Beitunia Tabarak Blding  Jawal 
0597959599   

كة جولف تريد للتجارة العامة  عنوان التبليغ  :  �ش
 رام الله بيتونيا عمارة تبارك جوال 0597959599

Goods/Services:
Agglutinants for paints , Asbestos paints , Coatings 
[paints] , Fireproof paints  , Mordants Paints ,  Paints 
(Thickeners for)  , Paints (Thinners for) , Undercoating 
for vehicle chassis , Whites [colorants or paints] , Wood 
coatings [paints] , Wood mordants , Silver foil [leaf] , 
Silver paste , Primers , Whitewash  , Wood preservatives 
, Wood (Preservative oils for)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مثبتــات للدهــان ، دهانــات اسبســتوس ، طــالءات دهانــات ، 
دهانــات مقاومــة للنــار ، مــواد تثبيــت ألــوان ، دهانــات ، مغلظــات 
للدهانــات ، مرققــات للدهانــات ، طــالءات تأسيســية للهيــاكل 
القاعديــة للمركبــات ، أصبــاغ بيضــاء ) ملونــات أو دهانــات) ، 
ــب ،  ــوان الخش ــت أل ــواد تثبي ــات ) ، م ــب ) دهان ــالءات الخش ط
ــان  ــات الده ــة ، أساس ــون فض ــة ، معج ــة ورقي ــن الفض ــق م رقائ
ــة  ــوت حافظ ــة للخشــب ، زي ــواد حافظ ي ، م

ــا�أ ي م ــري ــالء ج ، ط
ــب  للخش

pal اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:42999 العالمة التجارية رقم :  42999

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: TCL Technology Group 
Corporation 

ي سي إل تكنولوجي غروب كوربوريشن 
بإسم :  �ت
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Applicant Address: TCL Technology Building, 17 
Huifeng 3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou, Guangdong, 
China 

ي سي ال تكنولوجي بيلدينغ، 17 هويفينغ 3آر دي رود، 
العنوان :  �ت

يكت، هويزهو،  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفالوبمنت ديسرت
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Design of semiconductor; design service of power 
stations; scientific research in the field of energy; energy 
auditing; design of integrated circuits; research of new 
products for others; technological consultancy in the 
field of alternative energy generation; conducting 
technical project studies; research and development 
of new products for others; research in the field of 
semiconductor processing technology; technical 
consultancy in the field of semiconductor processing 
technology; technical design and planning of power 
stations; technological analysis services relating to 
energy and power needs of others. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــات الطاق ــم محط ــة تصمي ــالت؛ خدم ــباه الموص ــم أش تصمي
ي مجــال الطاقــة؛ تدقيــق الطاقــة؛ تصميــم دارات 

البحــث العلمــي �ف
ــارات  ــن؛ االستش ــدة لالآخري ــات جدي ــن منتج ــث ع ــة؛ البح متكامل
ــات  ــراء دراس ــة؛ إج ــة البديل ــد الطاق ــال تولي ي مج

ــة �ف التكنولوجي
جديــدة  منتجــات  تطويــر  و  بحــث  التقنيــة؛  المشــاريع  حــول 
ي مجــال تكنولوجيــا معالجــة أشــباه الموصــالت؛ 

لالآخريــن؛ البحــث �ف
أشــباه  معالجــة  تكنولوجيــا  مجــال  ي 

�ف الفنيــة  االستشــارات 
الطاقــة؛  ي والتخطيــط لمحطــات 

الفــىف التصميــم  الموصــالت؛ 
الطاقــة  باحتياجــات  المتعلقــة  التكنولوجــي  التحليــل  خدمــات 

والطاقــة لالآخريــن. 

  

 

Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:43000 العالمة التجارية رقم :  43000

Class: 40 ي الصنف :   40
�ف

Applicant Name: TCL Technology Group 
Corporation 

ي سي إل تكنولوجي غروب كوربوريشن 
بإسم :  �ت

Applicant Address:  TCL Technology Building, 17 
Huifeng 3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou, Guangdong, China 

ي سي ال تكنولوجي بيلدينغ، 17 هويفينغ 3آر دي رود، 
العنوان :  �ت

يكت، هويزهو،  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفالوبمنت ديسرت
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Production of energy; processing of semi-conductor 
wafers; rental of power generators; rental of electrical 
power generators; rental of power transformer; rental 
of generators; production of energy by power plants; 
generation of solar electricity; generation of electricity 
from wind energy; processing of fuels; custom 
manufacturing and assembling services relating to 
semi-conductor parts and integrated circuits. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
إنتــاج الطاقــة؛ معالجــة رقائــق أشــباه الموصــالت؛ تأجــري مولــدات 
ــاء؛  ــوالت الكهرب ــري مح ــة؛ تأج ــدات كهربائي ــري مول ــاء؛ تأج الكهرب
ــاء؛  ــد الكهرب ــات تولي ــن محط ــة م ــاج الطاق ــدات؛ إنت ــري المول تأج
ــاح؛  ــة الري ــن طاق ــاء م ــد الكهرب ــية؛ تولي ــاء الشمس ــد الكهرب تولي
معالجــة الوقــود؛ خدمــات تصنيــع وتجميــع مخصصــة الأجــزاء 

ــة.  ــدارات المتكامل ــالت وال ــباه الموص أش
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Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:43001 العالمة التجارية رقم :  43001

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: TCL Technology Group 
Corporation 

ي سي إل تكنولوجي غروب كوربوريشن 
بإسم :  �ت

Applicant Address: TCL Technology Building, 17 
Huifeng 3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou, Guangdong, 
China 

ي سي ال تكنولوجي بيلدينغ، 17 هويفينغ 3آر دي رود، 
العنوان :  �ت

يكت، هويزهو،  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفالوبمنت ديسرت
ف   غوانغدونغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Semi-conductor memory devices; computer software 
for use in processing semiconductor wafers; chip cards; 
probes for testing semi-conductors; semi-conductor 
testing apparatus; electric power supplies other than 
generators; biochips; semi-conductors; wafers for 
integrated circuits; semi-conductor chips; electronic 
semi-conductors; Semi-conductor wafers; optical fibres 
[light conducting filaments]; quantum dots [crystalline 
semi-conductor materials]; optical semi-conductor 
amplifiers; photovoltaic inverters; solar wafers; silicon 
wafers; single-crystal silicon wafers; silicon epitaxial 
wafers; resistances, electric; semi-conductor devices; 
photodiodes; silicon carbide diodes; laser diodes; 
transistors [electronic]; power distribution boxes; power 
distribution panels; distribution transformers; rectifier 
tubes; rectifier modules; current rectifiers; distribution 
boxes [electricity]; distribution boards [electricity]; 
distribution consoles [electricity]; collectors, electric; 
power units [batteries]; electric apparatus for 
commutation; photovoltaic installations for generating 
electricity [photovoltaic power plants]; modules for 
photovoltaic power generation; photovoltaic cells; 
photovoltaic modules; photovoltaic cells and modules; 
Accumulators, electric; solar batteries; solar panels 
for the production of electricity; crystalline silicon 
solar cells; solar panels and solar energy collectors for 
the production of electricity; solar-powered battery 
chargers; charging stations for electric vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

أجهــزة ذاكــرة أشــباه الموصــالت؛ برامــج الكمبيوتــر الســتخدامها �ف
ــة؛ مجســات  ــق أشــباه الموصــالت؛ البطاقــات الذكي معالجــة رقائ
الختبــار أشــباه الموصــالت؛ جهــاز اختبــار أشــباه الموصــالت؛ 
مصــادر الطاقــة الكهربائيــة بخــالف المولــدات؛ رقاقــات بيولوجيــة؛ 
ائــح ســيليكونية[ للــدارات المتكاملــة؛  شــبه موصــالت؛ رقاقــات ]�ش
ونيــة؛ رقائــق  لكرت رقائــق أشــباه الموصــالت؛ أشــباه الموصــالت االإ
أشــباه الموصــالت؛ أليــاف بريــة ]خيــوط موصلــة للضــوء[؛ 
ات الصــوت  النقــاط الكموميــة ]مــواد بلوريــة شــبه موصلــة[؛ مكــرب
شــبه الموصلــة الضوئيــة؛ محــوالت ضوئيــة؛ الرقائــق الشمســية؛ 
ــق  ــورة؛ رقائ ــة البل ــيليكون أحادي ــق الس ــليكون؛ رقائ ــق الس رقائ
ــباه  ــزة أش ــة؛ أجه ــات كهربائي ــة؛ مقاوم ــوق المحوري ــيليكون ف الس
الموصــالت؛ الثنائيــات الضوئيــة؛ ثنائيــات كربيــد الســيليكون؛ 
توزيــع  صناديــق  ونيــة[؛  ]إلكرت ترانزســتورات  ر؛  ف اللــري ثنائيــات 
أنابيــب  التوزيــع؛  الطاقــة؛ لوحــات توزيــع الطاقــة؛ محــوالت 
؛ صناديــق  ي

المعــدل؛ وحــدات المعــدل؛ مقومــات التيــار الكهربــا�أ
توزيــع ]كهربائيــة[؛ لوحــات توزيــع ]كهربائيــة[؛ وحــدات توزيــع 
ــات[؛  ــة ]البطاري ــدات الطاق ــة؛ وح ــات كهربائي ــة[؛ مجمع ]كهربائي
كيبــات الكهروضوئيــة  ؛ الرت ي

أجهــزة كهربائيــة لتبديــل التيــار الكهربــا�أ
لتوليــد الكهربــاء ]محطــات توليــد الطاقــة الكهروضوئيــة[؛ وحــدات 
لتوليــد الطاقــة الكهروضوئيــة؛ خاليــا كهربائيــة ضوئيــة؛ الوحــدات 
الكهروضوئيــة؛ الخاليــا والوحــدات الكهروضوئية؛ مراكــم كهربائية؛ 
الخاليــا  الكهربــاء؛  نتــاج  ألــواح شمســية الإ بطاريــات شمســية؛ 
ــات  ــية ومجمع ــواح الشمس ــة؛ االأل ــليكونية البلوري ــية الس الشمس
ي 

نتــاج الكهربــاء؛ شــواحن البطاريــات الــىت الطاقــة الشمســية الإ
تعمــل بالطاقــة الشمســية؛ محطــات شــحن المركبــات الكهربائيــة. 
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Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:43004 العالمة التجارية رقم :  43004

Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: Golden Chemical Industries Co.  كة الذهبية للصناعات الكيماوية بإسم :  الرش

Applicant Address: Office 205 Bulding 240 
Makkah Street, Amman- Jordan 

العنوان :  مكتب 205 عمارة 240 شارع مكة، عمان- االردن.  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Paints, Automotive paints 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدهانات، دهانات السيارات 

  

 

Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:43005 العالمة التجارية رقم :  43005

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Yiwu City Gemei Electrical 
Appliances Co., Ltd. 

ي دي. 
يكال ابالينرف كو. ال �ت ي غيمي اليكرت

بإسم :  ييو سيىت

Applicant Address: No.16772 shop, District 2, 
International Trade City, Yiwu, Zhejiang, China 

 , ي
ناشونال تريد سيىت يكت 2, انرت العنوان :  نو. 16772 شوب, ديسرت

ف   ييو, زهيجيانغ, الص�ي
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Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
hand drying apparatus for washrooms; water supply 
installations; refrigerators; air purifying apparatus 
and machines; water purifying apparatus and 
machines; thermostatic valves [parts of heating 
installations];  heating apparatus, electric; evaporator; 
lighting apparatus for vehicles; cooling appliances 
and installations; lighters; water heaters; hair driers; 
electric fans for personal use; drying apparatus; lamps; 
radiators, electric; curling lamps; electric torches; 
kettles, electric 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاه؛  ــد المغاســل؛ منشــأت إمــداد المي ــن عن ــف اليدي أجهــزة لتجفي
ــة  ــزة وآالت لتنقي ــواء؛ أجه ــة اله ــات تنقي ــزة وماكين ــات؛ أجه ثالج
ــزة  [؛ أجه ف ــخ�ي ــآت تس ــزاء منش ــتاتية ]أج ــات ثرموس ــاء؛ صمام الم
؛ أجهزة إضــاءة للمركبــات؛ أدوات  ، كهربائيــة؛ أجهــزة تبخــري ف تســخ�ي
ــزة)؛  ــاء )أجه ــخانات م ــات؛ س ــات والع ــد؛ قداح ي ــآت للترب ومنش
؛ أجهــز  مجففــات شــعر؛ ومــراوح كهربائيــة لالســتخدام الشــخىي
ــد  ــات تجعي ــة؛ لمب ــة كهربائي ــعات حراري ــح؛ مش ــف؛ مصابي تجفي

ــة  ــات، كهربائي ــة؛ غالي ــب كهربائي ــح جي ــعر؛ مصابي الش

  

 

Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:43006 العالمة التجارية رقم :  43006

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Yiwu City Gemei Electrical 
Appliances Co., Ltd. 

ي دي. 
يكال ابالينرف كو. ال �ت ي غيمي اليكرت

بإسم :  ييو سيىت

Applicant Address: No.16772 shop, District 2, 
International Trade City, Yiwu, Zhejiang, China 

 , ي
ناشونال تريد سيىت يكت 2, انرت العنوان :  نو. 16772 شوب, ديسرت

ف   ييو, زهيجيانغ, الص�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scissors; pedicure sets; crimping irons; apparatus for 
tattooing; hand tools; hand-operated; beard clippers; 
hair clippers for animals [hand instruments]; razor 
cases; nail files; razors; electric or non-electric; hair 
clippers for personal use; electric and non-electric; 
manicure sets; depilation appliances; electric and non-
electric ;and implements for hair curling; curling tongs; 
razor blades; shaving cases; flat irons; eyelash curlers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاه؛  ــد المغاســل؛ منشــأت إمــداد المي ــن عن ــف اليدي أجهــزة لتجفي
ــة  ــزة وآالت لتنقي ــواء؛ أجه ــة اله ــات تنقي ــزة وماكين ــات؛ أجه ثالج
ــزة  [؛ أجه ف ــخ�ي ــآت تس ــزاء منش ــتاتية ]أج ــات ثرموس ــاء؛ صمام الم
؛ أجهزة إضــاءة للمركبــات؛ أدوات  ، كهربائيــة؛ أجهــزة تبخــري ف تســخ�ي
ــزة)؛  ــاء )أجه ــخانات م ــات؛ س ــات والع ــد؛ قداح ي ــآت للترب ومنش
؛ أجهــز  مجففــات شــعر؛ ومــراوح كهربائيــة لالســتخدام الشــخىي
ــد  ــات تجعي ــة؛ لمب ــة كهربائي ــعات حراري ــح؛ مش ــف؛ مصابي تجفي
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الشــعر؛ مصابيــح جيــب كهربائيــة؛ غاليــات، كهربائيةمقصــات؛ 
ف مــكاوي الشــعر، أجهــزة للوشــم؛  أطقــم العنايــة بأظافــر القدمــ�ي
عــدد وأدوات يدويــة؛ تــدار باليــد؛ ومقصــات شــعراللحي؛ مجــزات 
شــعر الحيوانــات ]عــدد يدويــة[؛ علــب ماكينــات الحالقــة؛ ومبــارد 
ــات  ــة ، مقص ــري كهربائي ــة أو غ ــة؛ كهربائي ــات حالق ــر؛ ماكين االأظاف
ــم  ــة؛ أطق ــري كهربائي ــة وغ ؛ كهربائب ــخىي ــتعمال الش ــعر لالس الش
ــة  زال ــة الإ ــة وغــري كهربائي ــن؛ ، أدوات كهربائي ــة بأظافــر اليدي العناي
ــط  ــعر؛ مالق ــد الش ــة لتجعي ــري كهربائي ــة غ ــعر؛ ، أدوات يدوي الش
لتجعيــد الشــعر؛ ، شــفرات ماكينــات الحالقــة ، علــب أدوات 

ــوش  ــد الرم ــس؛ أدوات تجعي ــكاوي للمالب ــة ، م الحالق
  

 

Date :29/06/2022  التاريخ :29/06/2022

Trademark No.:43007 العالمة التجارية رقم :  43007

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: pet tree  كة بيت تري العادية العامة لمستلزمات الحيوانات بإسم :  �ش

Applicant Address: beit jala - beside the ducks park   العنوان :  بيت جاال - بجانب حديقة البط

Applicant for Correspondence:  
lawyer Roa Alkhmoor 
Bethlehem - hebron jerusalem street - alqassim 
building    

عنوان التبليغ  :  المحامية رؤى الخمور 
ي 

 بيت لحم - شارع القدس الخليل - عمارة القاسم الطابق االأر�ف

Goods/Services:
Pharmaceutical and veterinary creams and preparations 
Health preparations for medical purposes for animals 
Masks Shampoos Insect extermination preparations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ات صحي ــة مســتحرف ــة وبيطري ات صيدالني ــات ومســتحرف كريم
ات  لغايــات طبيــة للحيوانــات ماســكات شــامبوهات مســتحرف

ات  ــرش ــادة الح الب
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Date :29/06/2022  التاريخ :29/06/2022

Trademark No.:43009 العالمة التجارية رقم :  43009

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: pet tree  كة بيت تري العادية العامة لمستلزمات الحيوانات بإسم :  �ش

Applicant Address: beit jala - beside the ducks park   العنوان :  بيت جاال - بجانب حديقة البط

Applicant for Correspondence:  
lawyer Roa Alkhmoor 
Bethlehem - hebron jerusalem street - alqassim 
building    

عنوان التبليغ  :  المحامية رؤى الخمور 
ي 

 بيت لحم - شارع القدس الخليل - عمارة القاسم الطابق االأر�ف

Goods/Services:
Agricultural products, horticultural products, live 
animals, fresh fruits and vegetables, seeds, natural 
flowers and food for animals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الحيــة  والحيوانــات  ف  البســات�ي ومنتجــات  الزراعيــة  المنتجــات 
الطبيعيــة  والزخــور  والبــذور  الطازجــة  اوات  والخــرف الفواكــه 

بالحيوانــات  الخاصــة  الغذائيــة  والمــواد 
  

 

Date :29/06/2022  التاريخ :29/06/2022

Trademark No.:43010 العالمة التجارية رقم :  43010

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: pet tree  كة بيت تري العادية العامة لمستلزمات الحيوانات بإسم :  �ش

Applicant Address: beit jala - beside the ducks park   العنوان :  بيت جاال - بجانب حديقة البط
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Applicant for Correspondence:  
lawyer Roa Alkhmoor 
Bethlehem - hebron jerusalem street - alqassim 
building    

عنوان التبليغ  :  المحامية رؤى الخمور 
ي 

 بيت لحم - شارع القدس الخليل - عمارة القاسم الطابق االأر�ف

Goods/Services:
Medical services  veterinary services  hygienic and 
beauty care for human beings or animals  agriculture, 
horticulture and forestry services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الزراعــة  بهــا وخدمــات  والرعايــة  وتنظيفهــا  الحيوانــات  تربيــة 
ات الضــارة النــرش تنســيق  المائيــة والتلقيــح الصناعــي وابــادة الحــرش
الزهــور زراعــة الحدائــق والمســطحات المائيــة خدمــات العيــادات 

ــة . البيطري
  

 

Date :28/06/2022  التاريخ :28/06/2022

Trademark No.:43011 العالمة التجارية رقم :  43011

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: SHADI MOHAMMED NAJEEB 
AL-SALMAYAH 

بإسم :  شادي محمد نجيب مطلق الساليمة 

Applicant Address :HEBRON - BEER HARAM 
ALRAMA 

العنوان :  الخليل-برأ حرم الرامة  

Applicant for Correspondence:  
AL.Tamimi Office For Legal Affairs And 
Arbitration And Intellectual Property 
Hebron-Ras AL joura -Al Jabari Bulidng    

عنوان التبليغ  :  مكتب التميمي للمحاماة والتحكيم والملكية الفكرية 
د.عصام التميمي 

ي -ط3   الخليل -رأس الجورة -عمارة الحاج برهان الجعرب

Goods/Services:
Class 16     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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ي فئــات أخــرى المطبوعــات مــواد تجليــد الكتــب 

وغــري واردة �ف
ي 

الصــور الفوتوغرافيــة القرطاســية مــواد اللصــق المســتعملة �ف
ــان  ي الده

ــراسش ف ف ــ�ي ــواد الفنان ــة وم لي ف ــات مرف ــية أو لغاي القرطاس
ــواد  ــاث م ــدا االأث ــة ع ــوازم المكتبي ــة والل ــن االآالت الكاتب أو التلوي
التوجيــه والتدريــس عــدا االأجهــزة مــواد التغليــف البالســتيكية غــري 
ي فئــات أخــرى حــروف الطباعــة الكليشــيهات الراســمات . 

الــواردة �ف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :30/06/2022  التاريخ :30/06/2022

Trademark No.:43012 العالمة التجارية رقم :  43012

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: MOHAMMAD NASOUH ATEF 
SHAHEEN 

ف  بإسم :  محمد نصوح عاطف نصوح شاه�ي

Applicant Address: NABLUS . PALESTINE Tel 
0568161724 

العنوان :  نابلس  المركز التجاري تلفون  0568161724  

Applicant for Correspondence:  
MOHAMMAD NASOUH ATEF NASOUH SHAHEEN 
NABLUS PALESTINE  ALMARKAZ ALTIJARI    

ف  عنوان التبليغ  :  محمد نصوح عاطف نصوح شاه�ي
 نابلس   المركز التجاري  جوال 0568161724 

Goods/Services:
JEWELRY . JEWELRY CRAFTING  . AM. CHARMS 
JEWELLERY AM JEWELLERY MEDALS RINGS JEWELRY (AM 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ة مجوهرات  المجوهــرات وصياغــة المجوهــرات اســاور حــى صغــري

ميداليــات خواتــم مجوهرات 
  

 

Date :29/06/2022  التاريخ :29/06/2022

Trademark No.:43013 العالمة التجارية رقم :  43013

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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; ashtrays for smokers; USB adapter for electronic 
cigarettes; neck chains for electronic cigarettes; 
atomizers for electronic cigarettes; smokers’ articles 
(including lighters for smokers); sticks for cleaning and 
disinfecting electronic cigarettes; cleaning implement 
for electronic cigarettes; cleaning brushes for electronic 
cigarettes; pads for cleaning electronic cigarettes; 
brushes for cleaning electronic cigarettes; stick for 
cleaning electronic cigarettes; cleaning apparatus for 
electronic cigarettes; cleaners for electronic cigarettes; 
cover case for electronic cigarette devices; protective 
cases for electronic cigarettes; decorative covers for 
electronic cigarettes; electric cleaners for electronic 
cigarettes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــيجار؛  ــغ؛ س ــل تب ؛ بدائ ف ــ�ي ــغ وادوات المدخن ــغ؛ التب ــجائر؛ تب س
ف  ونيــة؛ محاليــل النيكوتــ�ي ونيــة؛ علــب الســجائر االلكرت ســجائر الكرت
ف الســائلة  ــ�ي ــل النيكوت ــة؛ محالي وني لكرت ي الســجائر االإ

لالســتخدام �ف
ونيــة؛ محاليــل ســائلة لالســتخدام  لكرت ي الســجائر االإ

لالســتخدام �ف
ــية،  ــوت االأساس ــالف الزي ــات، بخ ــة؛ المنكه وني لكرت ــجائر االإ ي الس

�ف
طيــب التبــغ؛  ونيــة؛ صناديــق لرت لكرت ي الســجائر االإ

لالســتخدام �ف
للســجائر   USB محــول  ســجائر؛  منافــض  ســيجار؛  قطاعــات 
بخاخــات  ونيــة؛  االلكرت للســجائر  رقبــة  سالســل  ونيــة؛  لكرت االإ
ف )بمــا فيهــا الوالعــات  ونيــة؛ ادوات المدخنــ�ي للســجائر االلكرت
ونيــة؛  االلكرت الســجائر  وتعقيــم  لتنظيــف  اعــواد  )؛  ف للمدخنــ�ي
ي تنظيــف للســجائر 

ونيــة؛ فــراسش ادوات تنظيــف للســجائر االلكرت
ي 

فــراسش ونيــة؛  االلكرت الســجائر  لتنظيــف  لبــادات  ونيــة؛  االلكرت
الســجائر  لتنظيــف  اعــواد  ونيــة؛  االلكرت الســجائر  لتنظيــف 
منظفــات  ونيــة؛  االلكرت للســجائر  تنظيــف  اجهــزة  ونيــة؛  االلكرت
ونيــة؛  ونيــة؛ علبــة تغطيــة الجهــزة الســجائر االلكرت للســجائر االلكرت
للســجائر  مزينــة  علــب  ونيــة؛  االلكرت الســجائر  لحمايــة  علــب 

ونيــة  ونيــة؛ منظفــات كهربائيــة للســجائر االلكرت االلكرت

  

 

Date :03/07/2022  التاريخ :03/07/2022

Trademark No.:43015 العالمة التجارية رقم :  43015

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: shareket al atreq al saree’e 
lltajhezat al tebeyeh 

ات الطبية العادية العامة  ف كة الطريق الريع للتجري بإسم :  �ش

Applicant Address: qalqelya   العنوان :  قلقيلية

Applicant for Correspondence:  
ameed mahmoud subhi istaytyh nablus    

عنوان التبليغ  :  المحامي عميد محمود استيتيه 
 نابلس 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Abrasive cloth,abrasive paper,abrasives,adhesives for a 
Fixing false hair,adhesives for  Cosmetic purposes,After_ 
shave (lotion),air (canned pressurized) for cleaning and 
dusting purposes,Air fragrancing preparation,Alkali 
(Volatile) (ammonia) (detergent),Almond milk for 
cosmetics purposes,Almond oil,Almond soap,,Aloe 
vera  preparation  for cosmetic purposes,Alum Stone 
(Astringents),amber (perfume),Ammonia (volatile 
alkali) (detergent),Antiperspirant soap,Antiperspirants 
(toileties),Antistatic-preparation for household 
purposes,Aromatics (essential oils),Ash (volcanic)for 
cleaning,Astringents  for cosmetic purposes,badian 
essence,balms other than for medicinal purposes,bark 
(quillaia)for washing,Bath salts not for medical 
purposes,Bath cosmetics preparations for,beard 
dyes,,beauty masks,bergamot oil,Beverages (flavorings 
(flavourings))for (essential oils),Bleaching (leather)
preparations,bleaching preparations (decolorants) 
for cosmetic purposes,Bleaching preparations 
(Laundry),bleaching salts,bleaching soda,,Bluing 
for laundry,Bluing laundry,,Bluing for laundry,Boot 
creams,Boot polish,Breath freshening  sprays,Breath 
freshening  strips,Brightening chemicals (Color- 
for household purposes (laundry),Cake flavorings 
(essential oils),Cakes of toilet soap,Canned pressurized 
for cleaning and dusting purposes,Carbides 
for  Metal  (Abrasives),Cedarwood( essential oils 
for),Chalk  cleaning,Citron( essential oils for),cleaning 
chalk,cleaning  dentures (preparations for),cleaning  
preparations,,Cleansing Milk for toilet purposes,Cloth 
impregnated with a detergent for cleaning ,cobbler 
wax,Colorants for toilet purposes,Color  brightening 
Chemicals for household purposes (laundry, ) ,Color 
removing  preparations,Color  brightening Chemicals 
for household purposes(laundry)Color removing  
preparations,Corundum (abrasive),Cosmetic  
kits,Cosmetics preparation  for slimming 
purposes,Cosmetics,Cosmetics for  Animal,Cotton 
sticks  for cosmetic purposes,Cotton wool for 
cosmetic purposes,Creams  cosmetic,Creams for  
leather,Creams( Skin whitening,Degreasers other 
than for use  in manufacturing processes,Dental 
bleaching gel,,Dentifrices,Dentures polishes,Denture  
preparations for cleaning,Deodorants   Soap,Deodorants 
for human  beings or  for animal,Deodorants for 
pets,Depilatories,Depilatory preparations,Detergents 
other than for used in  manufacturing operations  and for 
medical purposes,Diamantine (abrasive),Disinfectant  
soap,Douching preparation for personal sanitary or 
deodorant purposes (toiletries),Dry shampoo,dry 
cleaning preparation,drying agents  for Dishwasher 
machines,dyes   cosmetic,eau de cologne,emery,emery

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قمــاش ســحج )ســنفرة ) , ورق ســحج )ســنفرة) , مــواد ســحج 
غــراض  )ســنفرة ) , لواصــق لتثبيــت الشــعر المســتعار , لواصــق االإ
التجميــل, غســول )لوشــن)لما بعــد الحــالق, هــواء مضغــوط 
ات  مســتحرف الغبــار,  وتنفيــض  التنظيــف  غــراض  الإ علــب  ي 

�ف
 , )منظــف  )آمونيــا)  متطايــرة  قلويــة  مــادة  الجــو,  تعطــري 
ــوز ,  ــون الل ــوز, صاب ــت الل ــل، زي ــراض التجمي غ ــوز الإ ــب الل حلي
غــراض التجميــل, حجــر الشــبة  ا الإ ات صبــار االلوفــري مســتحرف
ــرة ) ــة متطاي ــادة قلوي ــا )م ــر) , آموني ــان )عط ــواد قابضة),كهرم )م
)مــواد  للعــرق  مضــادات  للعــرق,  مضــاد  صابــون   . )منظــف) 
ليــة , عطــور  ف غــراض المرف ات مضــادة للشــواش لالإ تواليت),مســتحرف
غــراض  ي للتنظيــف, قابضــات لالأوعيــة الإ

)زيــوت عطريــة) , رمــاد بــركا�ف
غــراض  التجميــل, عطــر باديــان, بلســم بخــالف المســتخدم الإ
طبيــة ,, لحــاء الكالحــة للغســيل ,, أمــالح اســتحمام ليســت لغايــات 
ات تجميليــة لالســتحمام,, أصبــاغ اللحــى, أقنعــة  طبيــة , مســتحرف
ــة),  ــوت عطري وبات)زي ــكات للمرش ــوث,, منه غم ــت الرب ــة, زي تجميل
ات قــر )مزيــالت  ات قــر الجلــد المدبــوغ,, مســتحرف مســتحرف
ــيل  ــة )الغس ــر االأقمش ات ق ــتحرف ــراض التجميل,مس غ ــوان )الإ أل
المالبــس), أمــالح قصــارة, صــودا قصــارة, نيلــة للغســيل )الصبغــة 
الزرقاء)نيلــة للغســيل )الصبغــة الزرقــاء), نيلــة للغســيل )الصبغــة 
ــة, رذاذات النعــاش  ــة , ملمعــات لالحذي الزرقــاء), كريمــات لالحذي
طــة النعــاش رائحــة الفــم , كيماويــات لتنصيــع  رائحــة الفــم,, ا�ش
ــوت  ــك )زي ــات للكع ــيل , منكه ــة )للغس لي ف ــراض المرف ــوان لالغ االل
ــب  ي عل

ــوط �ف ــواء مضغ ــة , ه ــون الزين ــن ىصاب ــع م ــة), قط عطري
ــواد  ــادن )م ــدات المع ــار,, كربي ــض الغب ــف وتنفي ــراض التنظي الغ
ســحج )ســنفرة)), زيــوت عطريــة مــن خشــب االرز , طباشــري تنظيف, 
ات لتنظيــف  زيــوت عطريــة مــن الكبــاد طباشــري تنظيــف, مســتحرف
ــراض  ــف الغ ــب منظ ــف, حلي ات تنظي ــتحرف ــنان , مس ــم االس اض
 , ي

بــة بمنظــف لغــرض التنظيــف , شــمع االســكا�ف الزينة،اقمشــة مرش
ــراض  ــوان للالغ ــع االل ــات لتصني ــة, كيماوي ــراض الزين ــات الغ ملون
ــات  ــوان , كيماوي ــة االل ات ازال ــتحرف ــيل وكي , مس ــة )للغس لي ف المرف
ات  ليــة )للغســيل) , مســتحرف ف لتصنيــع االلــوان للالغــراض المرف
ازالــة االلــوان, كورانــدم )مــادة ســحج )ســنفرة)) , اطقــم تجميــل, 
ــل .  ات تجمي ــتحرف ــف , مس ــات التنحي ــل لغاي ات تجمي ــتحرف مس
ات تجميــل للحيوانــات, اعــواد قطــن الغــراض التجميــل.  مســتحرف
ي الغــراض التجميل,كريمــات تجميليــة.. كريمــات للجلــد 

غــزل قطــىف
ة .. مزيــالت دهــون بخــالف  المدبــوغ.. كريمــات لتبيــض البــرش
ــنان,  ــض االس ــالم تبي ــة.. ه ــات التصنعي ي العملي

ــتحخدمة �ف المس
ات  مســتحرف االســنان,,  اطقــم  ملمعــات   ,, اســنان  منظفــات 
الكلريهــة,,  الروائــح  الزالــة  االســنان,صابون  اطقــم  تنظيــف 
مزيــالت روائــح كريهــة لالنســان او الحيــوان,, مزيــالت روائــح 
ات ازالــة  كريهــة للحيوانــات االليفة,مزيــالت شــعر,., مســتحرف
ــة  ــات التصنعي ي العملي

ــتخدمة �ف ــالف المس ــات بخ ــعر,. منظف الش
ف )مــادة ســحج )ســنفرة)), صابــون مطهــر,,  ولغايــات طبية,ديامانتــ�ي
ات اغتســال الغــراض صحيــة شــخصية او الزالــة الروائــح  مســتحرف
االجــاف,  الشــامبو  ات  مســتحرف  ,,( تواليــت  )مــواد  الكريهــة 
الغســاالت  تجفيــف  عوامــل  الجــاف,  التنظيــف  ات  مســتحرف
مســحوق الكولونيــا,,,  مــاء  تجميليــة,,  اصبــاغ  الصحــون,,, 
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cloth,emery paper,essences (ethereal),essential 
oils,ethereal essences,Ethereal oils,Extracts of   
flower (perfume),Eyebrow Cosmetics,eyebrow 
pencils,eyelashes adhesive for affixing false,Eyelashes 
Cosmetics preparation for,Eyelashes false,Fabric 
softeners for laundry  use,false eyelashes,,false 
hair( adhesives for affixing),false nails,flavorings for 
beverages (essential oils),flavorings for beverages 
(essential oils),flavorings for cake  (essential 
oils),floor wax,Floor wax removers (scouring 
preparations),Floor non slipping liquids for,Floor 
non slipping wax for,Flower perfumes (bases for 
),flower extracts  of (perfume),foot perspiration  soap  
for,Fumigation preparations [perfumes,Furbishing 
preparations,Gaultheria oil,Gels (Dental bleaching-
),Geranial,Glass cloth,Glass paper,Glaze (Laundry—
),Greases for cosmetic purposes,Grinding 
preparations,Hair colorants,Hair dyes,Hair lotions,Hair 
spray,Hair waving preparations,Heliotropine,Hydrogen 
peroxide for cosmetic purposes,Hypochloride 
(Potassium-),Incense,Ionone [perfumery],Jasmine 
oil,Javelle water,Jelly (Petroleum—) for cosmetic 
purposes,Jewelers rouge,Joss sticks,Kits (Cosmetic-
),Lacquer-removing preparations,Laundry 
bleach,Laundry blueing,Laundry glaze,Laundry 
preparations,Laundry soaking preparations,Laundry 
starch,Laundry wax,Lavender oil,Lavender 
water,Leather bleaching preparations,Leather 
(Creams for -),L eather preservative( polishes),Leaves 
of plants (preparations to make shiny the-),Lemon 
(Essential oils of-),Linen (Sachets for perfuming -),Lip 
glosses,Lipsticks,Liquids for floors (Non-slipping-
),Lotions for cosmetic purposes,Lotions (Tissues 
impregnated with cosmetic—),Make-up,Make-up 
powder,Make-up preparations,Make-up removing 
preparations,Mascara,Masks (Beauty—),Massage gels 
other than for medical purposes,Medicated soap,Milk 
(Cleansing —)for toilet purposes,Mint essence [essential 
oil],Mint for perfumery,Moustache wax,Mouth washes, 
not for medical purposes,Musk [perfumery,Mustache 
wax,Nail art stickers,Nail care preparations,Nail 
polish,Nail varnish,Nails (False—),Neutralizers 
for permanent waving,Non-slipping liquids for 
floors,Non-slipping wax for floors,Oil of turpentine 
for degreasing,Oils for cleaning purposes,Oils for 
cosmetic purposes,Oils for perfumes and scents,Oils for 
toilet purposes,Paint stripping preparations,Parquet 
floor wax,Pastes for razor strops,Pencils (Cosmetic-
),Pencils (Eyebrow-),Perfumery,Perfumes,Permanent 
waving (Neutralizers for-),Petroleum jelly for cosmetic 
purposes,Pets (Shampoos for-),Plants (preparations 
to make shiny the leaves of -),Polish for furniture and 
flooring,Polishes (Denture-),Polishing creams,Polishing

ــنفرة) ــحج )س ــنفرة),,, ورق س ــحج )س ــاش س ــنفرة) , قم ــحج )س س
يــة,  يــة, زيــوت اثري يــة, زيــوت عطريــة, خالصــات اثري خالصــات اثري
ات تجميــل الحواجــب، اقــالم  خالصــات زهــور )عطــور), مســتحرف
ات تجميل  الحواجب,لواصــق لتثبيــت الرمــوش المستعارة,مســتحرف
ي الغســيل 

للرموش,رمــوش مســتعارة,ملينات لالقمشــة تســتخدم �ف
ــعار,اظافر  ــعر المتس ــت الش ــتعارة,لواصق لتثبي ــوش مس ,رم والكي
وبــات  وبــات )زيــوت عطرية,منكهــات للمرش مســتعارة,منكهات للمرش
,شــمع  عطريــة))  )زيــوت  للكعــك  عطرية,منكهــات  )زيــوت 
ــوائل  ),س ات جىي ــتحرف ــات )مس ــمع االرضي ــالت ش االرضيات,مزي
ــع لالنــزالق لالرضيات,عنــارص  مانعــة لالنــزالق االرضيات,شــمع مان
اساســية لعطــور الزهور,خالصــات زهــور )عطور),صابــون لتعــرق 
تلميع,زيــت  ات  )عطور),مســتحرف تبخــري  ات  االقدام,مســتحرف
زجــاج  انيول,قماش  االســنان,جري تبيــض  ية,هــالم  الغلتري
,مــواد دهينــة  )للســنفرة),ورق زجاج)للســنفرة),ملمع للغســيل والكي
للشــعر,اصباغ  جلخ,ملونــات  ات  مســتحرف التجميــل,  الغــراض 
ات  اي)للشــعر, مستحرف للشعر,غســوالت )لوشن)للشــعر, رذاذ)سرب
الغــراض  ف  الهيدروجــ�ي وكســيد  بري  , ف الشــعر,هليوتروب�ي تجعيــد 
)عطر),زيــت  البوتاســيوم,بخور,ايونون  التجميل,هيبوكلوريــد 
لصقــل  التجميل,احمــر  االغــراض  ف  جافيل,فازلــ�ي ,ماء  ف الياســم�ي
ــه,  ــة الالكي ات ازال ــتحرف ــم تجميل,مس ــود البخور,اطق الجواهر,ع
ــع  ــاء), ملم ــة الزرق ــيل )الصبغ ــة للغس ,نيل ــيل والكي ــارص للغس ق
ات نقــع  , مســتحرف ــكي ات للغســيل وال , مســتحرف ــكي للغســيل وال
ــي,  ــت الخزام ــيل, زي ــمع الغس ــيل, س ــا الغس , نش ــكي ــيل وال الغس
ات قــر الجلــد المدبوغ,كريمــات للجلــد  مــاء الخزامــي, مســتحرف
ات  ــتحرف ــوغ )ملمعات),مس ــد المدب ــة للجل ــواد حافظ المدبوغ,م
لتلميــع اوراق النباتات,زيــوت عطريــة مــن الليمون,اكيــاس معطــرة 
مانعــة  الشفاه,ســوائل  للشــفاة,طالء  ملمعــة  للبياضات,مــواد 
ــل  ــراض التجميل,منادي ــن )الغ ــوالت )لوش ــزالق لالرضيات,غس لالن
)لوشن)تجميلية,مكياج,مســاحيق  بغســوالت  بــة  مرش ورقيــة 
ات ازالــة مكياج,مســكرة,اقنعة  ات مكياج,مســتحرف مكياج,مســتحرف
لالغــراض  المســتخدم  بخــالف  للتدليــك  تجميلية,جــل 
,حليــب منظــف الغــراض الزينة,خالصــة النعنــاع  ي لطبية,صابــون طىب
ــمع للشوارب,غســوالت  )زيــت عطري),نعنــاع لصناعــة العطور,ش
العطور),شــمع  )لصناعــة  طبية,مســك  الغايــات  ليســت  للفــم 
العنايــة  ات  لالظافر,مســتحرف فنيــة  للشــوارب,ملصقات 
مســتعارة,مبطالت  اظافر,اظافــر  اظافر,طــالء  باالظافر,ملمــع 
ــمع  ــزالق لالرضيات,ش ــة لالن ــوائل مانع ــعر الدئم,س ــد الش تجعي
ف الزلــة الدهون,زيــوت  بنتــ�ي مانــع لالنــزالق لالرضيات,زيــت الرت
للعطــور  التجميل,زيــوت  الغــراض  التنظيف,زيــوت  الغــراض 
ــمع  ــة الدهان,ش ات ازال ــتحرف ــراض الزينة,مس ــوت الغ والروائح,زي
امــواس  لشــحذ  ف  المزخرفة,معاجــ�ي الخشــبية  لالرضيــات 
الحواجب,عطور,عطور,مبطــالت  تجميلة,اقــالم  الحالقة,اقــالم 
التجميل,شــامبو  الغــراض  ف  ,فازلــ�ي الدائــم  الشــعر  تجعيــد 
النباتات,ملمــع  اوراق  لتلميــع  ات  االليفة,مســتحرف للحيوانــات 
االســنان,كريمات  اطقــم  واالرضيات,ملمعــات  االثــاث 
صقل,حجــارة  صقل,احمــر  ات  صقل,مســتحرف صقــل,ورق 
مــن  التجميل,مزيحــات  الغــراض  صقل,مراهــم  صقل,شــمع 
طيبة,مســاحيق )روائــح  المعطــرة  المجففــة  الــورد  اوراق 
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paper,Polishing preparations,,Polishing 
rouge,Polishing stones,Polishing wax,Pomades for 
cosmetic purposes,Potpourris( fragrances ),Powder 
(Make-up-),Preservatives  for leather ( polishes 
),Pumice stone,Quillaia bark for washing,Razor 
strops (Pastes for-,Removers (Floor wax-) [scouring 
preparations],Rose oil,Rouge (Jewellers’—),Rust 
removing preparations,Sachets for perfuming 
l i n e n , S a f r o l , S a n d c l o t h , S a n d p a p e r , S c a l e 
removing preparations for household 
purposes,Scented water,Scented wood,Scouring 
solutions,Shampoos,Shampoos for pets,Sharpening 
preparations,Shaving preparations,Shaving 
soap,Shaving stones [astringents],Shining 
preparations [polish],Shiny (preparations to make 
the leaves of plants -),Shoe cream,Shoe polish,Shoe 
wax,Shoemakers’ wax,Silicon carbide [abrasive,Skin 
care (Cosmetic preparations for—),Skin whitening 
creams,Slimming purposes (Cosmetic preparations 
for-),Smoothing preparations [starching,Smoothing 
stones,Soaking laundry (Preparations for—
,Soap,Soap (Antiperspirant— ),Soap (Cakes of—),Soap 
(Deodorant—),Soap (Disinfectan,Soap for brightening 
textile,Soap for foot perspiration,Soda (Bleaching—
),Soda lye,Softeners (Fabric-) [for laundry use,Sprays 
(Breath freshening-),Stain removers,Starch for laundry 
purposes,Starch glaze for Laundry purposes,Strips 
(Breath freshening-),Sunscreen preparations,Sun-
tanning preparations [cosmetics],Swabs 
[toiletries,Tailors’ wax,Talcum powder, for toilet 
use,Terpenes [essential oils],Tissues impregnated 
with cosmetic lotions,Toilet water,Toiletries,Transfers 
(Decorative —)for cosmetic purposes,Tripoli stone 
for polishing,Turpentine, for degreasing,Unblocking 
drain pipes (Preparations for-),Varnish (Nail—),Varnish-
removing preparations,Volatile alkali [ammonia] 
[detergent,Volcanic ash for cleaning,Wallpaper 
cleaning preparations,Washing preparations,Washing 
soda, for cleaning,Waving preparations for the hair,Wax 
(Cobblers’ —),Wax (Depilatory—,Wax for floors (non-
slipping-),Wax (Laundry—),Wax (Moustache—),Wax 
(Parquet floor—,Wax (Polishing—),Wax (Tailors’ 
—),Waxes for leather,Whitening the skin (Cream for—
),Whiting,Windscreen cleaning liquids,Windshield 
cleaning liquids, 

)ملمعات),حجــر  المدبــوغ  للجلــد  حافظــة  مكياج,مــواد 
امــواس  لشــحذ  ف  للغســيل,معاج�ي الكالجــة  الخفاف,لحــاء 
تجميل),زيــت  ات  )مســتحرف االرضيــات  شــمع  الحالقة,مزيــالت 
ات ازالــة الصدا,اكيــاس  الورد,احمــر لصقــل الجواهر,مســتحرف
ســحج  )ســنفرة),ورق  ســحج  للبياضات,ســفرول,قماش  معطــرة 
ــاء  ــة, م لي ف ــراض المرف غ ــور لالإ ــة القش زال ات الإ ــتحرف )للسنفرة),مس
للحيوانــات  جى,شامبو,شــامبو  معطر,محاليــل  معطر,خشــب 

حالقــة.  ات  )شحذ),مســتحرف ســن  ات  االليفة|,مســتحرف
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Date :03/07/2022  التاريخ :03/07/2022

Trademark No.:43016 العالمة التجارية رقم :  43016

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: shareket al atreq al saree’e 
lltajhezat al tebeyeh 

ات الطبية العادية العامة  ف كة الطريق الريع للتجري بإسم :  �ش

Applicant Address: qalqelya   العنوان :  قلقيلية

Applicant for Correspondence:  
ameed mahmoud subhi istaytyh 
nablus    

عنوان التبليغ  :  المحامي عميد محمود استيتيه 
 نابلس 

Goods/Services:
Abrasives (Dental-),Absorbent cotton,Absorbent 
wadding,Acaricides,Acetates for pharmaceutical 
purposes,Acids for pharmaceutical 
purposes,Aconitine,Adhesive bands for medical 
purposes,Adhesive plaster,Adhesive tapes for medical 
purposes, Adhesives (Fly catching-), Adhesives 
for dentures, Adjuvants for medical purposes, Air 
deodorising preparations, Air purifying preparations, 
Albumin dietary supplements,Albuminous foodstuffs 
for medical purposes, Albuminous preparations 
for medical purposes,Alcohol for pharmaceutical 
purposes, Aldehydes for pharmaceutical purposes, 
Algicides, Alginate dietary supplements, Alginates 
for pharmaceutical purposes,Alkaline iodides for 
pharmaceutical purposes,Alkaloids for medical 
purposes,Alloys of precious metals for dental 
purposes,Almonds (Milk of-) for pharmaceutical 
purposes,Aloe vera preparations for pharmaceutical 
purposes,Aluminium acetate for pharmaceutical 
purposes, Amalgams (Dental-),Amino acids for 
medical purposes, Amino acids for veterinary 
purposes,Anaesthetics,Analgesics,Angostura bark 
for medical purposes, Animal washes, Anthelmintics, 
Antibiotics, Anticryptogamic preparations,Antioxidant 
pills,Antiparasitic collars for animals,Antiparasitic 
preparations,Anti-rheumatism bracelets,Anti-
rheumatism rings,Antiseptic cotton,Antiseptics,Anti-

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ماصة,مبيــدات  ماص,حشــوة  لالســنان,قطن  حاكــة  مــواد 
ــات  ,احمــاض لغاي ي

القراد,خــالت )اســتيتات) لالســتخدام الصيدال�ف
طــة  ,اربطــة الصقــة لغايــات طبية,لصقات,ا�ش ف صيدالنية,اكونيت�ي
الصقــة لغايــات طبيــة ,لواصــق التقــاط الذبــاب ,مــواد لصــق 
ات  طبية,مســتحرف لغايــات  مســاعدة  االســنان,مواد  الطقــم 
تنقــي  ات  الجو,مســتحرف مــن  الكريهــة  الروائــح  الزالــة 
الغذائية,مــواد غذائيــة زالليــة  للحميــة  الهواء,مكمــالت زالليــة 
ــات  ــول لغاي ــات طبية,كح ــة لغاي ات زاللي ــتحرف ــات طبية,مس لغاي
طحالب,مكمــالت  صيالنية,مبيــدات  لغايــات  طبية,الدهايــدات 
الجينــات  الجينات,مركبــات  عــى  تحتــوي  الغذائيــة  للحميــة 
ــباه  ــة, اش ــات صيدالني ــة لغاي ــدات قلوي ــة, يودي ــات صيدالني لغاي
ــط مــن معــادن نفســية الغــراض طــب  ــات طبية,خلي ــات لغاي قلوي
صبــار  ات  صيدالنية,مســتحرف لغايــات  اللــوز  االســنان,حليب 
ــات  ــوم لغاي ــيتات) االلمني ــالت )اس ــات صيدالنية,خ ا لغاي ــري االلوف
صيدالنية,مالغــم لالســنان,احماض امينيــة لغايــات طبية,احمــاض 
امينيــة للغايــات البيطرية,مخدرات,مســكنات,لحاء االنغوســتورة 
ديدان,مضــادات  للحيوانات,طــاردات  طبية,غســول  لغايــات 
ات مضــادة لالمــراض الفطرية,حبــوب مضــادة  حيوية,مســتحرف
ات  للحيوانات,مســحرف للطفيليــات  مضــادة  للتاكســد,اطواق 
فم, حلقــات مضــادة  مضــادة للطفيليــات, اســاور مضــادة للروماتــري
مضــادة  ات  مســتحرف معقمــات,  معقــم,  قطــن  فم,  للروماتــري
للتبــول, حبــوب كبــت شــهية, كابتــات الشــهية لغايــات طبية,قطــن 
ف بالربو,�اويــل حفاضات لالطفــال) �اويل  معقم,شــاي للمصابــ�ي
لالســتخدام يــة  بكتري ات  ية,مســتحرف بكتري حفاضات),ســموم 
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uric preparations, Appetite suppressant pills,Appetite 
suppressants for medical purposes,Aseptic 
cotton,Asthmatic tea,Babies’ napkin-pants [diaper-
pants],Bacterial poisons,Bacterial preparations for 
medical and veterinary use,Bacteriological cultures 
(Bouillons for-),Bacteriological cultures (Media 
for-),Bacteriological preparations for medical and 
veterinary use,Balms for medical purposes,Balsamic 
preparations for medical purposes,Bandages 
for dressings,Bandages (Hygienic-),Bandages 
(Menstruation-),Bands (Adhesive-), for medical 
purposes,Barks for pharmaceutical purposes,Bath 
preparations, medicated,Bath salts for medical 
purposes,Bath (Therapeutic preparations for the-
),Baths (Oxygen-),Baths (Salts for mineral water-
),Belts for sanitary napkins [towels],Bicarbonate of 
soda for pharmaceutical purposes,Biocides,Biological 
preparations for medical purposes,Biological 
preparations for veterinary purposes,Biological 
tissue cultures for veterinary purposes,Bismuth 
preparations for pharmaceutical purposes,Bismuth 
subnitrate for pharmaceutical purposes,Blood 
for medical purposes,Blood plasma,Bone cement 
for surgical and orthopaedic purposes,Bouillons 
for bacteriological cultures,Bracelets for medical 
purposes,Bread (Diabetic-) adapted for medical 
use,Breast-nursing pads,Bromine for pharmaceutical 
purposes,Bronchodilating preparations,Bunion 
pads,Burns (Preparations for the treatment of-),By-
products of the processing of cereals for dietetic or medical 
purposes,Cachets for pharmaceutical purposes,Cachou 
for pharmaceutical purposes,Callouses (Preparations 
for-),Calomel,Camphor for medical purposes,Camphor 
oil for medical purposes,Candy for medical 
purposes,Candy, medicated,Cantharides (Powder of-
),Capsules for medicines,Capsules for pharmaceutical 
purposes,Carbolineum [parasiticide],Casein 
dietary supplements,Castor oil for medical 
purposes,Cattle washes,Caustic pencils,Caustics for 
pharmaceutical purposes,Cedar wood for use as an 
insect repellent,Cellulose esters for pharmaceutical 
purposes,Cellulose ethers for pharmaceutical 
purposes,Cement for animal hooves,Charcoal for 
pharmaceutical purposes,Chemical conductors for 
electrocardiograph electrodes,Chemical preparations 
for medical purposes,Chemical preparations for 
pharmaceutical purposes,Chemical preparations for 
veterinary purposes,Chemical reagents for medical 
or veterinary purposes,Chemico-pharmaceutical 
preparations,Chewing gum for medical purposes, 
Chilblain preparations,Chinoline for medical 
purposes, Chloroform, Cigarettes (Tobacco-
free-) for medical purposes, Cinchona for medical

ي,اوســاط  البكتري لالســتنبات  والبيطري,مــرق  ي  الطــىب
ي  الطــىب لالســتخدام  يــة  بكتري ات  ي,مســتحرف البكتري لالســتنبات 
لغايــات  بلســمية  ات  طبية,مســتحرف لغايــات  والبيطري,بلســم 
طبية,ضمادات,ضمــادات صحية,ضمــادات حيض,اربطــة الصقــة 
ات  صيالنية,مســتحرف لغايــات  الشــجر  طبية,لحــاء  لغايــات 
ات  طبية,مســتحرف لغايــات  اســتحمام  طبية,امــالح  اســتحمام 
الميــاه  لمغاطــس  ,امالح  ف اكســج�ي عالجية,مغاطــس  اســتحمام 
ــات  ــة) ,بيكربون ــل الصحي المعدنية,احزمــة للفــوط الصحية)المنادي
ات حيويــة  الصــودا لغايــات صيدالنية,مبيــدات حيوية,مســتحرف
ــتنبتات  ــات البيطرية,مس ــة للغاي ات حيوي ــتحرف ــات طبية,مس لغاي
ــات  ــوث لغاي فم ات الرب ــتحرف ــات بيطرية,مس ــة لغاي ــيجية حيوي نس
فمــوث لغايــات صيدالنيــة,دم  ات) الرب ات )تحــت نــرت صيدالنية,ســبنرت
جراحيــة  لغايــات  العظــم  الدم,مــالط  طبية,بالزمــا  لغايــات 
ف  ي,اســاور لغايــات طبيــة, خــرب ية,مــرق لالســتنبات البكتري وتجبري
ــروم  ,وســائد لالرضاع,ب ي لمــر�ف الســكري معــد لالســتخدام الطىب
ات توســيع الشــعب الهوائية,ضمــادات  لغايــات صيدالنية,مســتحرف
ــة  ــن معالج ــة م ــج ثانوي ــالج الحروق,نوات ات لع ــتحرف الوكعة,مس
طبية,اقــراص  لغايــات  طبية),كبســوالت  )لغايــات  الحبــوب 
للجســاة,كالومل,كافور  ات  صيدالنية,مســتحرف لغايــات  مطيبــة 
لغايــات  طبية,ســكاكر  لغايــات  الكافــور  طبية,زيــت  لغايــات 
طبية,ســكاكر ممزوجــة بمــواد طبية,مســحوق مــن الذراح,كبســوالت 
)مبيــد  صيدالنية,كربولينيــوم  لغايــات  لالدوية,كبســوالت 
طفيليات),مكمــالت للحميــة الغذائيــة مــن الكيســن,زيت خــروع 
لغايــات طبية,غســوالت للماشــية,اقالم كاويــة ,مــواد كاويــة لغايــات 
ات ســليلوز  ات,اســرت صيدالنية,خشــب ارز يســتخدم كطــارد للحرش
صيدالنية,مــالط  لغايــات  ســيليوز  ات  ,اثــري صيالنيــة  لغايــات 
ــة  ــالت كيميائي ــات صيدالنية,موص ــم لغاي ــات, فح ــر الحيوان لحواف
ــات  ــة لغاي ات كيميائ ــتحرف ,مس ي

ــب الكهربا�أ ــط القل ــاب مخط القط
ات  صيدالنية,مســتحرف لغايــات  كيميائيــة  ات  طبية,مســتحرف
لغايــات  كيميائيــة  ,كواشــف  البيطريــة  للغايــات  كيميائيــة 
علكــة  صيدالنيــة,  كيميائيــة  ات  ,مســتحرف بيطريــة  او  طبيــة 
ف لغايــات  ش )التثليج),كينولــ�ي ات للــرش لغايــات طبية,مســتحرف
طبية,كلوروفورم,ســجائر بــدون تبــغ لغايــات طبية,لحــاء شــجر 
ات تنظيــف العدســات الالصقة,مواد  الكينــا لغايــات طبية,مســتحرف
,زيت كبــد  ف مزيلــة للروائــح الكريهــة مــن المالبــس واالنســجة,كوكائ�ي
ســمك القد,اطــواق مضــادة للطفيليــات للحيوانــات ,كولوديــون 
كيميائيــة  ,موصــالت  ,ضمــادات  صيدالنية,قطــرة  لغايــات 
ــات  ــو لغاي ــاء الكوندورانج ,لح ي

ــب الكهربا�أ ــط القل ــاب مخط القط
ات تنظيــف  طبية,حلويــات دوائية,ادويــة لعــالج االمساك,مســتحرف
ــع  ــل تســتخدم للعدســات الالصقة,موان العدســات الالصقةمحالي
ــامري  ــات مس ــات طبية,عالج ــطة لغاي ــات منش ــل كيميائية,بخاخ حم
القــدم ,حلقــات مســامري القدم,قطــن لغايــات طبية,لصقــات 
صيدالنية,كريوســوت  لغايــات  الطرطري البســيطة,زبدة  للجــروح 
لغايــات صيدالنية,لحــاء حــب الملــوك ,مســتنبتات كائنــات عضويــة 
ات صيدالنية  ي والبيطري,كورار,مســتحرف دقيقــة لالســتخدام الطــىب
لغايــات  بالغــىي  مســتخلصة  الراس,عقــارات  ة  قــرش لعــالج 
صيدالنية,مــواد حاكة لالأســنان,مالغم لالأســنان,مالط لالســنان,مواد 
بصمــة لالأســنان,الكيه لالأســنان,صمغ مصطــكاوى لالأســنان,مواد
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purposes,Cleaning preparations (Contact lens-
),clothing deodorants for-)  and textiles ,Cocaine,Cod 
liver oil,Collars for animals (Antiparasitic-), Collodion 
for pharmaceutical purposes, Collyrium, Compresses, 
Conductors (Chemical-) for electrocardiograph 
electrodes,Condurango bark for medical 
purposes, Confectionery, medicated,Constipation 
(Medicines for alleviating-),Contact lens cleaning 
preparations,Contact lenses (Solutions for use with-
),Contraceptives (Chemical-),Cooling sprays for medical 
purposes,Corn remedies,Corn rings for the feet,Cotton 
for medical purposes,Court plaster,Cream of tartar for 
pharmaceutical purposes,Creosote for pharmaceutical 
purposes,Croton bark,Cultures of microorganisms 
for medical and veterinary use,Curare,Dandruff 
(Pharmaceutical preparations for treating-
),Decoctions for pharmaceutical purposes,Dental 
abrasives,Dental amalgams,Dental cements,Dental 
impression materials,Dental lacquer,Dental 
mastics,Dentures (Adhesives for-),Deodorants for 
clothing and textiles,Deodorants, other than for 
human beings or for animals,Depuratives,Detergents 
for medical purposes,Diabetic bread adapted for 
medical use,Diagnosis of pregnancy (Chemical 
preparations for the-),Diagnostic preparations 
for medical purposes,Diaper-pants (Babies’-
),Diapers [babies’ napkins],Diastase for medical 
purposes,Dietary supplements for animals,Dietetic 
beverages adapted for medical purposes,Dietetic 
foods adapted for medical purposes,Dietetic 
substances adapted for medical use,Digestives 
for pharmaceutical purposes,Digitalin,Dill oil 
for medical purposes,Disinfectants for chemical 
toilets,Disinfectants for hygiene purposes,Dog 
lotions,Dog washes,Dogs (Repellents for-),Douching 
preparations for medical purposes,Dressings, 
medical,Dressings (Surgical-),Drinks (Medicinal-
),Drugs for medical purposes,Dry rot fungus 
(Preparations for destroying-),Electrocardiograph 
electrodes (Chemical conductors for -),Electrodes 
(Chemical conductors for electrocardiograph -),Elixirs 
[pharmaceutical preparations],Enzyme dietary 
supplements,Enzyme preparations for medical 
purposes, Enzyme preparations for veterinary 
purposes, Enzymes for medical purposes,Enzymes 
for veterinary purposes,Ergot for pharmaceutical 
purposes,Esters for pharmaceutical purposes,Ethers 
for pharmaceutical purposes,Eucalyptol for 
pharmaceutical purposes,Eucalyptus for 
pharmaceutical purposesEvacuants,Eyepatches for 
medical purposes,Eye-washes,Febrifuges,Fennel 
for medical purposes,Ferments for pharmaceutical 
purposes,Ferments (Milk-) for pharmaceutical

للمالبــس  كريهــة  روائــح  االأســنان,مزيالت  الأطقــم  لصــق 
ــتخدم  ــو مس ــا ه ــالف م ــة بخ ــح الكريه ــجة,مزيالت الروائ واالأنس
ف  طبية,خــرب لغايــات  الحيوان,مطهرات,منظفــات  أو  نســان  لالإ
ــة  ات كيميائي ,مســتحرف ي لمــر�ف الســكري معــد لالســتخدام الطىب
ــل  ــات طبية,�اوي ــخيص لغاي ات تش ــتحرف ــتخيص الحمل,مس اس
لغايــات  اطفال),دياســتاز  )فــوط  لالطفال,حفاضــات  حفاضــات 
حميــة  وبــات  للحيوانات,مرش الغذائيــة  للحميــة  طبية,مكمــالت 
معــدة لغايــات طبية,أغذيــة حميــة معــدة لغايــات طبية,مــواد 
لغايــات  مهضمــة  ,عالجــات  ي الطىب لالســتخدام  معــدة  حميــة 
,زيــت الشــبث لغايــات طبية,مطهــرات كيميائيــة  ف صيدالنية,ديجيتال�ي
ــن)  ــوالت )لوش ــة ، غس ــراض صحي ــرات الأغ ــف الجروح,مطه لتنظي
ــال  ات اغتس ــتحرف ــكالب, مس ــاردات لل ــكالب, ط ــوالت لل كالب, غس
اب  �ش جراحيــة,  ضمــادات  طبيــة,  ضمــادات  طبيــة,  لغايــات 
ات للقضــاء عــى فطــر  ,عقاقــري لغايــات طبيــة, مســتحرف ي

دوا�أ
العفــن الجــاف, موصــالت كيميائيــة القطــاب مخطــط القلــب 
 , ي

ــا�أ ــب الكهرب ــاب مخططالقل ــة القط ــالت كيميائي , موص ي
ــا�أ الكهرب

ــة  ــة الغذائي ــالت للحمي ــة), مكم ات صيدالني ــتحرف ات )مس ــري اكس
ات  ــة لغايــات طبيــة, مســتحرف ات انزيمي مــن االنزيمات,مســتحرف
انزيميــة لغايــات بيطريــة, انزيمــات لغايــات بيطريــة, انزيمــات 
ات لغايــات  لغايــات بيطريــة, ارجــوت لغايــات صيالنيــة, اســرت
الكافــور  شــجر  اوراق  صيدالنيــة,  لغايــات  ات  اثــري صيدالنيــة, 
لغايــات صيدالنيــة, اوراق ســجر الكافــور لغايــات صيدالنيــة, ادويــة 
, مخففــات  ف مســهلة, لصقــات عيــون لغايــات طبيــة, غســول العــ�ي
ــر  ــات صيدالنية,خمائ ــر لغاي ــة, خمائ ــات طبي ــمار لغاي ــى, ش الحم
الحليــب لغايــات صيدالنيــة, اليــاف للحميــة الغذائيــة, اليــاف 
دقيــق  معبــاة,  اوليــة  اســعافات  صناديــق  الغذائيــة,  للحميــة 
الســمك لغايــات صيدالنية,مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي 
عــى بــزر الكتــان, بــزر كتــان لغايــات صيدالنيــة, وجبــة بــزر كتــان 
الغذائيــة تحتــوي عــى  لغايــات صيدالنيــة, مكمــالت للحميــة 
يــت  زيــت بــزر الكتــان, دقيــق لغايــات صيدالنيــة, زهــور الكرب
التقــاط  ورق  الذبــاب,  اللتصــاق  لواصــق  صيدالنيــة,  لغايــات 
ات للقضــاء عــى الذبــاب, غــراء للذبــاب, اغذيــة  الذبــاب, مســتحرف
ــد فورميــك  للرضــع و االطفــال, عالجــات لتعــرق االقــدام, الدهاي
د لغايــات صيدالنيــة,  لغايــات صيدالنيــة, مراهــم لســعة الــرب
ــة,  ــات طبي ــري لغاي ات تبخ ــتحرف , مس ــري ــواد تبخ , اع ــري ــرات تبخ ك
مبيــدات فطريــات, حمــض جاليــك لغايــات صيدالنيــة, صمــغ 
ــد  ــاش للتضمي ــة, ش ــات طبي ــازات لغاي ــة, غ ــات طبي ــودي لغاي كمب
صيدالنيــة,  لغايــات  جنطيــان  طبيــة,  لغايــات  )هــالم)  ف جالت�ي
عــى  تحتــوي  الغذائيــة  للحميــة  مكمــالت   , جراثيــم  مبيــدات 
ــات  ــة, غــراء للذبــاب, جلريــن لغاي ــات طبي جلوكوز,جلوكــوز لغاي
طبيــة, فوســفات الجليرول,مالغــم ذهبيــة لالســنان, مــاء جــوالرد, 
دهــون لغايــات طبيــة, دهــون لغايــات بيطريــة, جواياكــول لغايــات 
صيدالنيــة, صمــغ لغايــات طبيــة, بلســم الغرجــن )الغرجــون, 
ات  , مســتحرف ف ــ�ي ــد دم, هيموجلوب ــة, مول ــات طبي الغرجــان) لغاي
ات دوائيــة لنمــو  , اقــالم اليقــاف نــزف الــدم, مســتحرف للبواســري
الشــعر, ادوات الالم الــراس , اقــالم الالم الــراس, مولــد دم, 
, اقــالم اليقــاف نزيــف الــدم,  ات للبواســري ف مســتحرف هيموجلوبــ�ي
ــة, ــدات اعشــاب, اعشــاب دوائي ــة, مبي ــات طبي شــاي اعشــاب لغاي
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purposes,Fiber (dietary-),Fibre (dietary-),First-
aid boxes, filled,Fish meal for pharmaceutical 
purposes,Flaxseed dietary supplements,Flaxseed 
for pharmaceutical purposes,Flaxseed meal 
for pharmaceutical purposes,Flaxseed oil 
dietary supplements,Flour for pharmaceutical 
purposes,Flowers of sulphur for pharmaceutical 
purposes,Fly catching adhesives,Fly catching 
paper,Fly destroying preparations,Fly glue,Food 
for babies,Foot perspiration (Remedies for-),Formic 
aldehyde for pharmaceutical purposes,Frostbite 
salve for pharmaceutical purposes,Fumigating 
pastilles,Fumigating sticks,Fumigation preparations 
for medical purposes,Fungicides,Gallic acid for 
pharmaceutical purposes,Gamboge for medical 
purposes,Gases for medical purposes,Gauze for 
dressings,Gelatine for medical purposes,Gentian 
for pharmaceutical purposes,Germicides,Glucose 
dietary supplements,Glucose for medical 
purposes,Glue (Fly-),Glycerine for medical 
purposes,Glycerophosphates,Gold (Dental 
amalgams of-),Goulard water,Greases for medical 
purposes,Greases for veterinary purposes,Guaiacol 
for pharmaceutical purposes,Gum for medical 
purposes,Gurjun [gurjon, gurjan] balsam for medical 
purposes,Haematogen,Haemoglobin,Haemorrhoid 
preparations,Haemostatic pencils,Hair 
growth preparations (Medicinal-
),Headache (Articles for-),Headache 
p e n c i l s , H e m a t o g e n , H e m o g l o b i n , H e m o r r h o i d 
preparations,Hemostatic pencils,Herbal teas for 
medical purposes,Herbicides,Herbs (Medicinal-
),Herbs (Smoking-) for medical purposes,Hooves 
(Cement for animal-),Hops (Extracts of-) for 
pharmaceutical purposes,Hormones for medical 
p u r p o s e s , H y d r a s t i n e , H y d r a s t i n i n e , H y d r a t e d 
chloral for pharmaceutical purposes,Hydrogen 
peroxide for medical purposes,Hygienic 
bandages,Implants (Surgical-) [living tissues],Incense 
(Insect repellent-),Incontinents (Napkins for-
),Incontinents (Pants, absorbent, for-),Infusions 
(Medicinal-),Insect repellent incense,Insect 
repellents,Insecticides,Insemination (Semen for 
artificial-),Iodides for pharmaceutical purposes,Iodine 
for pharmaceutical purposes,Iodoform,Irish 
moss for medical purposes,Isotopes for medical 
purposes,Jalap,Jelly (Petroleum-) for medical 
purposes,Jujube, medicated,Knickers (Menstruation-
),Knickers (Sanitary-),Lacquer (Dental-),Lacteal 
flour for babies,Lactose,Larvae exterminating 
preparations,Laxatives,Lead water,Lecithin dietary 
supplements,Lecithin for medical purposes,Leeches 
for medical purposes,Lime (Preparations of-) for

الحيوانــات,  لحوافــر  مــالط  طبيــة,  لغايــات  ف  تدخــ�ي اعشــاب 
هرمونــات  صيدالنيــة,  لغايــات  الدينــار  حشيشــة,  خالصــات 
,كلورال مميــه لغايــات  ف , هيدراســتين�ي ف لغايــات طبية,هيدراســت�ي
ضمــادات  طبيــة,  لغايــات  ف  هيدروجــ�ي بروكســيد  صيدالنيــة, 
ات,  ــرش ــارد للح ــور ط ــة), بخ ــجة صحي ــع جراحية)انس ــة, رق صحي
طــارد  بخــور  دوائيــة,  منقوعــات  بالســلس,  ف  للمصابــ�ي فــوط 
ي للتلقيــح 

ات, مــىف ات, مبيــدات للحــرش ات, طــارد حــرش للحــرش
ــة,  ــات صيدالني ــود لغاي ــة, ي ــات صيدالني ــدات لغاي الصناعــي, يودي
يودوفــورم, طحلــب ايرلنــدي لغايــات طبيــة, نظائــر لغايــات طبيــة, 
ــل  ــة), �اوي ــالة )طبي ــراص مح ــة, اق ف لغايــات طبي ــ�ي ــا, فازل جلب
)للرضــع  ي

للحيــض, �اويــل صحيــة, الكيــه لالأســنان, دقيــق لبىف
قــات, ملينــات مــاء  ات ابــادة الري و االأطفــال), الكتوز,مســتحرف
 , ف الرصــاص, مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى ليســيث�ي
ات  ــة, مســتحرف ــات طبي ــة, دود العلــق لغاي ــات طبي ف لغاي ليســيث�ي
مكمــالت  مســكنة,  مراهــم  صيدالنيــة,  لغايــات  الكلــس  مــن 
ــات  ــان لغاي ــزر الكت ــان, ب ــزر الكت ــة تحتــوي عــى ب ــة الغذائي للحمي
صيدالنيــة, دقيــق بــزر الكتــان لغايــات صيدالنيــة, مكمــالت للحميــة 
الكتان,ضمــادات كتانيــة لغايــات  بــزر  الغذائيــة تحتــوي عــى 
طبيــة, عــرق الســوس لغايــات صيدالنيــة, غسوالت)لوشــن)لغايات 
بــة  صيدالنيــة, غسوالت)لوشــن)لغايات بيطرية,مناديــل ورقيــة مرش
بغســوالت لوشــن صيدالنيــة, اقــراص دواء لغايــات صيدالنيــة, 
ف لغايــات صيدالنيــة,. مغنيســيا لغايــات صيدالنيــة, شــعري  لوبولــ�ي
وبــات حليــب مملــت لغايــات  منبت)ملــت) لغايــات صيدالنيــة, مرش
مصطــكاوي  صمــغ  صيدالنيــة,  لغايــات  القــرام  لحــاء  طبيــة, 
ي,  لالأســنان, دقيــق لغايــات صيدالنيــة, اوســاط اســتبات بكتــري
ات دوائيــة لنمــو الشــعر,  , مســتحرف ي

اب دوا�أ ي , �ش
كحــول دوا�أ

جــذور  دوائيــة,  زيــوت  دوائيــة,  منقوعــات  دوائيــة,  اعشــاب 
، علــب ادويــة 0محمــول ومعبــأة)، ادويــة  ي

دوائيــة, شــاي دوا�أ
يــة، أدويــة لغيــات  الأغــراض طــب االســنان، ادويــة لالغــراض البرش
ي، مــاء المليســا لغايــات  ســتنبات البكتــري بيطريــة، أوســاط لالإ
ســدادات  للحيــض،  �اويــل  للحيــض،  ضمــادات  صيدالنيــة، 
ــادة  ات لغب ــتحرف ــة، مس ــم زئبقي ــول، مراه ــض، منث ــة لحي قطني
ي  ســتخدام الطــىب انــن مســتنبتات كائنــات عضويةدقيقــة لالإ الفرأ
ات كيميائيــة لعــالج العفــن الفطــري، خمائــر  والبيطــري، مســتحرف
الحليــب لغايــات صيدالنيــة، حليــب لــوز لغايــات صيدالنيــة، ســكر 
ف مكمــالت معدنيــة  الحليــب لغايــات صيدالنيــة، دهــن للحليــ�ب
ــة،  ــات طبي ــة لغاي ــاه معدني ــة، مي ــاه معدني إىل الغــذاء، امــالح مي
نعنــاع لغيــات صيدالنيــة، فــرو خلــد لغايــات طبيــة، طحلــب 
ــادة  ا مض ــتحرف ف مس ــ�ش ــاد للع ــة، ورق مض ــات طبي ــدي لغاي إيرلن
ــات  ــم لغاي ــوالت ف ــنان، غس ــاء االس ــة الطب ــمع قولب ــث، ش للع
، خــردل لغايــات صيدالنيــةن  ي

ف دوا�أ ف للمغاطســن طــ�ي طبيــة، طــ�ي
زيــت خــردل لغايــات صيدالنيــة، كمــادات خردلــن، كمــادات خــردل، 
ــال ،  ــات لالطف ــل حفاض ــات صيدالنية،�اوي ــج لغاي هليل ــاء االإ لح
ف بالســلس، منومــات،  ــ�ي فــوط اطفــال )حفاضــات)، فــوط للمصاب
الضــارة،  الحيوانــات  البــادة  ات  مســتحرف اعصــاب،  مهدئــات 
ــة  ــالت غذائي ــارة، محكم ــات الض ــى النبات ــاء ع ات لقض ــتحرف مس
ــت  ــة، زي ــة الدقيق ــا العضوي ــة للكائن ــواد مغذي ــة، م ــات طبي لغاي
ف لغايــات صيدالنية،زيــوت دوائيــةن كبــد ســمك القــد، زيــت تربنتــ�ي
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pharmaceutical purposes,Liniments,Linseed 
dietary supplements,Linseed for pharmaceutical 
purposes,Linseed meal for pharmaceutical 
purposes,Linseed oil dietary supplements,Lint for 
medical purposes,Liquorice for pharmaceutical 
purposes,Lotions for pharmaceutical purposes,Lotions 
for veterinary purposes,Lotions (Tissues 
impregnated with pharmaceutical-),Lozenges for 
pharmaceutical purposes,Lupulin for pharmaceutical 
purposes,Magnesia for pharmaceutical purposes,Malt 
for pharmaceutical purposes,Malted milk 
beverages for medical purposes,Mangrove bark for 
pharmaceutical purposes,Mastics (Dental-),Meal for 
pharmaceutical purposes,Media for bacteriological 
cultures,Medicinal alcohol,Medicinal drinks,Medicinal 
hair growth preparations,Medicinal herbs,Medicinal 
infusions,Medicinal oils,Medicinal roots,Medicinal 
tea,Medicine cases, portable, filled,Medicines for dental 
purposes,Medicines for human purposes,Medicines 
for veterinary purposes,Mediums (Bacteriological 
culture-),Melissa water for pharmaceutical 
purposes,Menstruation bandages,Menstruation 
knickers,Menstruation tampons,Menthol,Mercurial 
ointments,Mice (Preparations for destroying-
),Microorganisms (Cultures of-) for medical and 
veterinary use,Microorganisms (Nutritive substances 
for-),Microorganisms (Preparations of-) for medical 
and veterinary use,Mildew (Chemical preparations to 
treat-),Milk ferments for pharmaceutical purposes,Milk 
of almonds for pharmaceutical purposes,Milk 
sugar for phrmaceutical purposes,Milking 
grease,Mineral food supplements,Mineral water 
salts,Mineral waters for medical purposes,Mint 
for pharmaceutical purposes,Molding wax for 
dentists,Moleskin for medical purposes,Moss 
(Irish-) for medical purposes,Mothproofing 
paper,Mothproofing preparations,Moulding wax for 
dentists,Mouthwashes for medical purposes,Mud for 
baths,Mud (Medicinal-),Mustard for pharmaceutical 
purposes,Mustard oil for medical purposes,Mustard 
plasters,Mustard poultices,Myrobalan bark 
for pharmaceutical purposes,Napkin-pants 
(Babies’-),Napkins (Babies’-) [diapers],Napkins 
for incontinents,Narcotics,Nervines,Noxious 
animals (Preparations for destroying-
),Noxious plants (Preparations for destroying-
),Nutritional supplements,Nutritive substances 
for microorganisms,Oil (Cod liver-),Oil of 
turpentine for pharmaceutical purposes,Oils 
(Medicinal-),Ointments for pharmaceutical 
purposes,Opiates,Opium,Opodeldoc,Opotherapy 
preparations,Organotherapy preparations,Oxygen 
baths,Oxygen for medical purposes,Pads (Breast-

ــم  ــون، مره ــون، أفي ات أفي ــترف ــة، مس ــات صيدالني ــم لغاي مراه
ــدد،  ــاء او الغ ــات االعض ــداواة بخالص ات الم ــتحرف ــو، مس الصاب
ف  أكســج�ي  ، ف اكســج�ي العضــوي، ماطــس  العــالج  ات  مســتحرف
الوكعــة، �اويــل  إرضــاع، ضمــادات  لغايــات طبيــة، وســائد 
ــة،  ــل صحي ــلس، �اوي ف بالس ــ�ي ــة للمصاب ــل ماص ــة، �اوي صحي
ــة)، ورق لصقــات الخــردل، ورق كمــادات  ــل )صحي ــات �اوي بطان
ــة  ــراص طبي ــات، أق ــدات طفيلي ــث، مبي ــاد للع ــردل، ورق مض الخ
اللؤلــؤ  مســحوق   ، تبخــري  كــرات  صيدالنيــة،  لغايــات  محــالة 
ف لغايــات صيدالنيــة، ببســينات لغايــات  لغايــات طبيــة، بكتــ�ي
جنســية  مزلقــات  صيدالنيــة،  لغايــات  ببتونــات  صيدالنيــة، 
ات  ــتحرف ــة، مس ــات طبي ف لغاي ــ�ي ــات، فازل ــدات اف ــخصية، مبي ش
ــول  ــراس، فن ة ال ــرش ــالج ق ــة لع ات صيدالني ــتحرف ــة، مس صيدالني
ات  لغايــات صيدالنيــة، فســفات لغايــات صيدالنيــة، مســتحرف
ــات  ــى النبات ــاء ع ات للقض ــتحرف ــرة، مس ــالج الفلك ــة لع كيميائي
الضــارة، بالزمــا الــدم، لصقــات لغايــات طبيــة، لصقــات خــردل، 
ــاح،  ــب اللق ــى حب ــوي ع ــة حت ــة الغذائي ــالت للحمي ــموم مكم س
االأســنان،  بورســالن الطقــم  لغايــات طبيــة،  مراهــم عطريــة 
أمــالح بوتاســيوم لغايــات طبيــة، كمــادات، كمــادات خــردل، 
ات كيميائيــة لتشــخيص الحمــل،  مســحوق مــن الــذراح، مســتحرف
ــات  ــرب لغاي ، عك ــرب ــى العك ــوي ع ــة تحت ــة الغذائي ــالت للحمي مكم
صيدالنيــة، مكمــالت للحميــة الغذائيــة بروتينيــة، مكمــالت بروتينيــة 
للحيوانــات، مســهالت، مســحوق االأقحــوان، كوســيا لغايــات طبية، 
ف لغايــات طبيــة، كينــا لغايــات طبيــة،  اش لغايــات طبيــة، كينــ�ي كــرب
مــواد مشــعة لغايــات طبيــة، مــواد تبايــن إشــعاعي لغايــات طبيــة، 
ــات  ــة لغاي ــف كيميائي ان، كواش ــرأ ــم ف ــة، س ــات طبي ــوم لغاي رادي
 ، الجنــسي النشــاط  ضعــاف  ات الإ بيطريــة، مســتحرف او  طبيــة 
ــكالب،  ــاردات لل ــرق، ط ــات للتع ــدام، عالج ــرق االأق ــات لتع عالج
ــات  ــة، حلق ــات صيدالني ــد لغاي ــذور الروان ات، ج ــرش ــاردات ح ط
يــم، جــذور دوائيــة، مكمــالت للحميــة الغذائيــة  ف مضــادة للروماتري
، هــالم ملــكي لغايــات صيدالنيــة، مطــاط  تحتــوي عــى هــالم ملــكي
ــة، امــالح لمغاطــس  ــات طبي الأغــراض طــب االأســنان، امــالح لغاي
الميــاه المعدنيــة، امــالح الميــاه المعدنيــة، �اويــل صحيــة، 
كمــادات صحيــة، �اويــل صحيــة، ســدادات  فــوط صحيــة، 
قطنيــة صحيــة، ضمــادات صحية،جــذور الفشــاغ لغايــات طبيــة، 
 ، ي

ســتحمام الــدوا�أ اربطــة الكتــف الغــراض جراحيــة، مــاء البحــر لالإ
ــة  ــي، أادوي ــح الصناع ي للتلقي

ــىف ، م ي
) دوا�أ ف ــ�ي ــب )ط ــكنات راس مس

ــات  معالجــة باالمصال،أمصــال، مجففــات )عوامــل تجفيــف) لغاي
ة، حبــوب تنحيــف،  ات صيدالنيــة للعنايــة بالبــرش طبيــة، مســتحرف
اق،  ف ات ابــادة الــرب ات طبيــة الغــراض التنحيــف، مســتحرف مســتحرف
ف لغايــات طبيــة، أمــالح الصوديــوم  أمــالح للشــم، أعشــاب تدخــ�ي
بــة ,محاليــل للعدســات  ات تجديــب الرت لغايــات طبيــة، محــرف
زالــة اللصقــات , منومــات ,ضمــادات أســفنجية  لالصقــة , مذيبــات الإ
غــراض الحميــة أو لغايــات صيدالنيــة , خاليــا جذعيــة  ,نشــا الإ
ات  لغايــات طبيــة ,خاليــا جذعيــة لغايــات بيطريــة ,مســتحرف
ــوس  ــرق س ويدات ,ع ــتري ــة ,س ب ــب الرت ات تحدي ــتحرف ــم ,مس تعقي
ــواد  ــري ,أع ــواد تبخ ــق ,أع ــس الص ــة, جب ــات صيدالني ــي لغاي صمغ
يــف ,ســكر  ف يقــاف الرف ات الإ ف ,مســتحرف كن�ي يــت )مطهــرات), ســرت كرب
يــت )مطهــرات لغايــات طبيــة ,ســلفوناميدات )أدوية),أعــواد كرب
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nursing-),Pads (Bunion-),Panties (Sanitary-),Pants, 
absorbent, for incontinents,Pants (Sanitary-),Panty liners 
[sanitary],Paper for mustard plasters,Paper for mustard 
poultices,Paper (Mothproof-),Parasiticides,Pastilles 
for pharmaceutical purposes,Pastilles (Fumigating-
),Pearl powder for medical purposes,Pectin 
for pharmaceutical purposes,Pepsins for 
pharmaceutical purposes,Peptones for 
pharmaceutical purposes,Personal sexual 
lubricants,Pesticides,Petroleum jelly for medical 
purposes,Pharmaceutical preparations,Pharmaceutical 
preparations for treating dandruff,Phenol 
for pharmaceutical purposes,Phosphates for 
pharmaceutical purposes,Phylloxera (Chemical 
preparations for treating-),Plants (Preparations for 
destroying Noxious -),Plasma (Blood-),Plasters for 
medical purposes,Plasters (Mustard-),Poisons,Pollen 
dietary supplements,Pomades for medical 
purposes,Porcelain for dental prostheses,Potassium 
salts for medical purposes,Poultices,Poultices 
(Mustard-),Powder of cantharides,Pregnancy 
(Chemical preparations for the diagnosis of -),Propolis 
dietary supplements,Propolis for pharmaceutical 
purposes,Protein dietary supplements,Protein 
supplements for animals,Purgatives,Pyrethrum 
powder,Quassia for medical purposes,Quebracho 
for medical purposes,Quinine for medical 
purposes,Quinquina for medical purposes,Radioactive 
substances for medical purposes,Radiological 
contrast substances for medical purposes,Radium for 
medical purposes,Rat poison,Reagents (Chemical-) 
for medical or veterinary purposes,Reducing sexual 
activity (Preparations for-),Remedies for foot 
perspiration,Remedies for perspiration,Repellents 
for dogs,Repellents (lnsect-),Rhubarb roots 
for pharmaceutical purposes,Rings (Anti-
rheumatism-),Roots (Medicinal-),Royal jelly dietary 
supplements,Royal jelly for pharmaceutical 
purposes,Rubber for dental purposes,Salts for medical 
purposes,Salts for mineral water baths,Salts (Mineral 
water-),Sanitary knickers,Sanitary napkins,Sanitary 
pads,Sanitary panties,Sanitary tampons,Sanitary 
towels,Sarsaparilla for medical purposes,Scapulars 
for surgical purposes,Sea water for medicinal 
bathing,Sedatives,Sediment (Medicinal-) [mud],Semen 
for artificial insemination,Serotherapeutic medicines, 
Serums, Siccatives [drying agents] for medical purposes, 
Skin care (Pharmaceutical preparations for-), Slimming 
pills, Slimming purposes (Medical preparations for-), Slug 
exterminating preparations, Smelling salts, Smoking 
herbs for medical purposes, Sodium salts for medical 
purposes,Soil-sterilising preparations, Solutions 
for contact lenses,Solvents for removing adhesive

ات لحــروق الشــمس لغايــات  ),مراهــم لحــروق الشــمس ,مســتحرف
صيدالنيــة , تحاميــل ,قمــاش جراحــي )مناديــل ),ضمــادات جراحيــة 
اب لغايــات طبية  ,رقــع جراحيــة )انســجة حية),مناديــل جراحيــة ,�ش
ــة  ــة الصق ط ة ,أ�ش ــرش ــمري الب ــوب تس ــة ,حب ــة صمغي ــات تفت ,لصق
ــادة حشــو االســنان  ــة ,م ــات صيدالني ــة ,طرطــري لغاي ــات طبي لغاي
ف ,مزيــالت روائــح كريهــة للمالبــس  ات لتســهيل التســن�ي ,مســتحرف
ــود  ــة ي ــة ,صبغ ــات صيدالني ــول لغاي ــارة ,ثايم ــاه ح ــجة ,مي واالنس
بــة بغســوالت  ,صبغــات الغايــات طبيــة ,مناديــل ورقيــة مرش
)لوشــن )صيدالنيــة ,مناديــل جراحيــة ,خالصــات تبــغ )مبيــدات 
ــة),  ــات )ادوي ــة ,مقوي ــات طبي ــغ لغاي ــدون تب ــجائر ب ــة )س ي حرش
لالســتخدام  نــادرة  عنــارص  مــن  ات  ,مســتحرف صحيــة  فــوط 
ف لغايــات صيدالنيــة ,مطاعيــم  ي ,مهدئــات ,تربنتــ�ي

ي والحيــوا�ف البــرش
ات  ات البــادة الحــرش ,غســوالت مهبليــة ,طــاردات ديــدان ,مســتحرف
ــات  ــة ,كيماوي ات بيطري ــتحرف ــات ,مس ــارة ,منفط ــات الض والحيوان
,ضمــادات  فيتامينيــة  ات  ,مســتحرف الكــروم  مــرض  لمعالجــة 
أســفنجية , حشــوات لغايــات طبيــة ,اقــالم ثاليــل ,مــاء البحــر 
,مبيــدات  لغايــات طبيــة  ,ميــاه معدنيــة  ي 

الــدوا�أ لالســتحمام 
ات كيميائيــة لعــالج لفحــة الحنطــة  أعشــاب ضــارة , مســتحرف
ف القمــح  )الســواد ),مكمــالت للحميــة الغذائيــة تحتــوي عــى جنــ�ي
ــة  ــالت للحمي ــة , مكم ــواد الحنط ــالج س ــة لع ات كيميائي ــتحرف ,مس

ــة ــات صيدالني ة لغاي ــري ة ,خم ــري ــى الخم ــوي ع ــة تحت الغذائي
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plasters,Soporifics,Sponges (Vulnerary-),Starch 
for dietetic or pharmaceutical purposes,Stem cells 
for medical purposes,Stem cells for veterinary 
purposes,Sterilising preparations,Sterilising 
(Soil-) preparations,Steroids,Stick liquorice 
for pharmaceutical purposes,Sticking 
plasters,Sticks (Fumigating-),Sticks (Sulphur-) 
[disinfectants],Strychnine,Styptic preparations,Sugar 
for medical purposes,Sulphonamides 
[medicines],Sulphur sticks [disinfectants],Sunburn 
ointments,Sunburn preparations for pharmaceutical 
purposes,Suppositories,Surgical cloth [tissues],Surgical 
dressings,Surgical implants [living tissues],Surgical 
tissues,Syrups for pharmaceutical purposes,Taffeta 
plasters (Gummed-),Tanning pills,Tapes (Adhesive-), 
for medical purposes,Tartar for pharmaceutical 
purposes,Teeth filling material,Teething (Preparations 
to facilitate-),Textiles (Deodorants for clothing 
and-),Thermal water,Thymol for pharmaceutical 
purposes,Tincture of iodine,Tinctures for medical 
purposes,Tissues impregnated with pharmaceutical 
lotions,Tissues (Surgical-),Tobacco extracts 
[insecticides],Tobacco-free cigarettes for medical 
purposes,Tonics [medicines],Towels (Sanitary-),Trace 
elements (Preparations of-) for human and animal 
use,Tranquillizers,Turpentine for pharmaceutical 
purposes,Vaccines,Vaginal washes,Vermifuges,Vermin 
destroying preparations,Vesicants,Veterinary 
preparations,Vine disease treating chemicals,Vitamin 
preparations,Vulnerary sponges,Wadding for 
medical purposes,Wart pencils,Water (Sea-) for 
medicinal bathing,Waters (Mineral-) for medical 
purposes,Weedkillers,Wheat blight [smut] (Chemical 
preparations to treat-),Wheat germ dietary 
supplements,Wheat smut (Chemical preparations 
to treat-),Yeast dietary supplements ,Yeast for 
pharmaceutical purposes 
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Date :03/07/2022  التاريخ :03/07/2022

Trademark No.:43017 العالمة التجارية رقم :  43017

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: shareket al atreq al saree’e lltajhezat 
al tebeyeh 

ات الطبية العادية  ف كة الطريق الريع للتجري بإسم :  �ش
العامة 

Applicant Address: qalqelya   العنوان :  قلقيلية

Applicant for Correspondence:  
ameed mahmoud subhi istaytyh 
nablus    

عنوان التبليغ  :  المحامي عميد محمود استيتيه 
 نابلس 

Goods/Services:
Abdominal belts,  Abdominal corsets,  Abdominal pads, 
Acupuncture needles, Aerosol dispensers for medical, 
purposes, Air cushions for medical purpose, Air mattresses 
for medical purposes, Air pillows for medical purposes, 
Ambulance stretchers, Anesthesia devices, anesthesia 
masks, Analysis (apparatus for use in medical), Arch 
supports for footwear, Armchairs for medical or dental 
purposes, Arterial blood pressure measuring apparatus, 
artificial breasts, artificial eyes, artificial jaws, Artificial 
limbs, artificial respiration (apparatus for), Artificial skin for 
surgical purposes, Artificial teeth, Artificial teeth (srt of), 
baby bottles, Baby pacifiers (teats), Balling guns, Bandages 
(elastic), Bandages for joints [anatomical], Bandages 
(Knee) (orthopedic), Bandages (Supportive),Bandages 
(Suspensory), Basins for medical purposes, Bed pansBed 
vibrators,Beds (Hydrostatic [water]) for medical  
purposes,Beds, specially made for medical purposes,Belts, 
electric, for medical purposes,Belts for medical 
purposes,Belts (Orthopaedic [orthopedic]),Blankets, electric, 
for medical purposes,Blood testing apparatus,Body cavities 
(Appliances for washing),Boots for medical purposes,Bougies 
[surgery],Breast pumps,Breasts (Artificial),Brushes for 
cleaning body cavities,Burs (Dental),Cannulae,Cases fitted 
for medical instruments,Cases fitted for use by surgeons 
and doctors,Castrating pincers,Catgut,Catheters,Cattle 
(Obstetric apparatus for),Chairs (Commode),Childbirth

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر للوخــز  احزمــة بطــن، مشــدات بطــن، كمــادات بطــن، اب
طبيــة،  لغايــات  الــرذاذ  نبــذ  أجهــزة  الصينيــة)،  )االبــر 
ــات  ــة لغاي ــات هوائي ــة، فرش ــات طبي ــة لغاي ــائد هوائي وس
ــة، نقــاالت لســيارات  ــات طبي ــة لغاي ــة، مخــدات هوائي طبي
أجهــزة  تخديــر،  اقنعــة  تخديــر،  اجهــزة  االســعاف، 
ي التحاليــل الطبيــة، دعامــات قوســية لالأحذيــة، 

لالســتعمال �ف
ف لغايــات طبيــة أو طــب االأســنان، أجهــزة  كــراسي ذات ذراعــ�ي
ــون  ــة، عي ــداء اصطناعي ، أث ي

ــا�ف ي ــدم الرش ــط ال ــاس ضغ قي
اصطناعيــة، فكــوك اصطناعيــة، أطــراف اصطناعيــة، أجهــزة 
ــة،  ــراض جراحي ــي الأغ ــد اصطناع ــي، جل ــس االصطناع للتنف
ــات  ــة، رضاع ــنان اصطناعي ــم أس ــة، أطق ــنان اصطناعي أس
أطفــال، لهايــات )مصاصــات) أطفــال، أدوات اعطــاء كــرات 
أو كبســوالت دوائيــة للحيوانــات، أربطــة )مطاطيــة)، أربطــة 
ــة  ــة)، أربط ي ــب )تجبري ــة للرك ــة)، أربط يحي ــل )ترش للمفاص
داعمــة، أربطــة معلقــة، جفنــات )قصعــات) لغايــات طبيــة 
ــات  ــة لغاي ــالأ�ة، أ�ة مائي ــزازات ل ــالأ�ة، ه ــات ل ، قري
ــيور  ــة، س ــات طبي ــة لغاي ــة المصنوع ــة، أ�ة وبخاص طبي
كهربائيــة لغايــات طبيــة، ســيور لغايــات طبيــة، ســيور 
يــة، بطانيــات كهربائيــة لغايــات طبيــة، أجهــزة فحــص  تجبري
ــات  ــة لغاي ــم، أحذي ــف الجس ــل تجاوي ــدم، أدوات لغس ال
ي الجراحــة)، شــفاطات ثــدي، 

طبيــة، موســعات )تســتخدم �ف
ي لتنظيــف تجاويــف الجســم، 

أثــداء اصطناعيــة ، فــراسش
مثاقــب لالأســنان، قنيــات )قصيبــات)، علــب معــدة لــالأدوات

447  
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mattresses,Clips, surgical,Clothing especially for operating 
rooms,Commode chairs,Compresses (Thermo-electric) 
(surgery),Compressors [surgical],Condoms,Containers 
especially made for medical waste,Contraceptives, non-
chemical,Corn knives,Corsets (Abdominal),Corsets 
for medical purposes,Crutches,Crutches for invalids 
(Tips for),Cupping glasses,Cushions for medical 
purposes,Cushions (Heating purposes), electric, for 
medical,Cutlery [surgical],Deafness (Apparatus for the 
treatment of),Defibrillators,Dental apparatus,Dental 
apparatus, electric,Dentists’ armchairs,Dentures,Diagnostic 
apparatus for medical purposes,Dialyzers,Douche 
bags,Drainage tubes for medical purposes,Draw-sheets for 
sick beds,Dropper bottles for medical purposes,Droppers 
for medical purposes,Dummies [teats] for babies,Ear 
picks,Ear plugs [ear protection devices],Ear trumpets,Elastic 
stockings for surgical purposes,Electric acupuncture 
instruments,Electrocardiographs,Electrodes for medical 
use,Enema apparatus for medical purposes,Esthetic 
massage apparatus,Eyes (Artificial),Feeding bottle 
teats,Feeding bottle valves,Feeding bottles,Filters for 
ultraviolet rays, for medical purposes ,Finger guards 
for medical purposes Flat feet (Supports for), Fleams, 
Footwear (Arch supports for),Footwear (Orthopaedic 
[orthopedic]),Forceps,Fumigation apparatus for 
medical purposes,Furniture especially made for medical 
purposes,Galvanic belts for medical purposes,Galvanic 
therapeutic appliances,Gastroscopes,Gloves for 
massage,Gloves for medical purposes,Guidewires 
(Medical,Hair prostheses,Hearing aids for the deaf,Hearing 
protectors,Heart pacemakers,Heating cushions [pads], 
electric, for medical purposes,Hematimeters,Hernia 
bandages,Hot air therapeutic apparatus,Hot air vibrators 
for medical purposes,Hydrostatic beds for medical 
purposes,Hygienic basins,Hypodermic syringes,Hypogastric 
belts,Ice bags for medical purposes,Incontinence 
sheets,Incubators for babies,Incubators for medical 
purposes,Inhalers,Injectors for medical purposes,Instrument 
cases for use by surgeons and doctors,Insufflators,Invalids’ 
hoists,Jaws (Artificial),Knee bandages, orthopedic,Knives 
(Corn),Knives for surgical purposes,Lamps for medical 
purposes,Lancets,Lasers for medical purposes,Lenses 
[intraocular prostheses] for surgical implantation,Limbs 
(Artificial(,Love dolls [sex dolls],Masks for use by medical 
personnel,Massage apparatus,Massage (Gloves for,Maternity 
belts,Mattresses (Childbirth(,Medical apparatus and 
instruments,Medical guidewires,Medicine (Spoons for 
administering(,Microdermabrasion apparatus,Mirrors 
for dentists,Mirrors for surgeons,Needles for medical 
purposes,Nursing appliances,Obstetric apparatus,Operating 
tables,Ophthalmometers,Opthalmoscopes,Orthodontic 
appliances,Orthopaedic articles,Orthopaedic 
belts,Orthopaedic footwear [shoes],Orthopaedic

ف  الطبيــة، علــب معــدة لالســتخدام مــن قبــل الجراحــ�ي
واالأطبــاء، مالقــط الخــى، أوتــار معويــة، قثاطــر، أجهــزة 
، فرشــات للــوالدة،  توليــد الماشــية، كــراسي تواليــت للمــر�ف
مشــابك جراحيــة، مالبــس وبخاصــة لغــرف العمليــات، 
كــراسي تواليــت للمــر�ف ، ضمــادرات كهربائيــة حراريــة 
ي الجراحــة)، ضمــادرات )جراحيــة)، رفــاالت 

)تســتخدم �ف
)كبــود)، أوعيــة مصنوعــة خصيصــاً للفضــالت الطبيــة، 
ــدم،  ــامري الق ف لمس ــكاك�ي ــة، س ــري كيميائي ــل غ ــع حم موان
مشــدات البطــن، مشــدات لغايــات طبيــة، عــكازات، أطــراف 
ــات  ــدات لغاي ــة، مخ ــؤوس حجام ــن، ك ــكازات المقعدي لع
ــة، أدوات  ــات طبي ــة لغاي ــخنة كهربائي ــدات مس ــة، مخ طبي
ــة  ــالت الرجف ــم، مزي ــالج الص ــزة لع ــة)، أجه ــع )جراحي قط
القلبيــة، أجهــزة طــب االأســنان، أجهــزة كهربائيــة لطــب 
ف الأطبــاء االأســنان، أطقــم  االأســنان، كــراسي ذات ذراعــ�ي
أســنان، أجهــزة تشــخيص لغايــات طبيــة، مديــاالت )أجهــزة 
ــة،  ــات طبي ــف لغاي ــب تري ــخ، أنابي ــاس نض ــزة)، أكي ديل
، زجاجــات ذات قطــارات لغايــات  ســتائر الأ�ة المــر�ف
)مصاصــات)  لهايــات  طبيــة،  لغايــات  قطــارات  طبيــة، 
ــة  ــزة لحماي ــدادات أذن )أجه ــالأذن، س ــات ل ــال، نكاش أطف
االأذن) ، ســماعات بوقيــة لــالأذن، جــوارب مطاطيــة الأغــراض 
ــة  ــة للوخــز االبــري، أجهــزة كهربائي جراحيــة، أدوات كهربائي
 ، ي ــىب ــتخدام الط ــة لالس ــاب كهربائي ــب، أقط ــط القل لتخطي
ــك  ــزة للتدلي ــة، أجه ــات طبي ــة لغاي جي ــة الرش ــزة للحقن أجه
، عيــون اصطناعيــة، حلمــات زجاجــات الرضاعــة،  التجميــىي
ــحات  ــة، مرش ــات رضاع ــة، زجاج ــات الرضاع ــات زجاج حلم
)فالتــر) االأشــعة فــوق البنفســجية لغايــات طبيــة، واقيــات 
أصابــع لغايــات طبيــة، دعامــات لالأقــدام المســطحة، 
مشــارط لفصــد الــدم، دعامــات لالأقــدام قوســية لالأحذيــة، 
ي، مالقــط، أجهــزة تبخــري لغايــات  لبــاس قــدم تجبــري
طبيــة، أثــاث مصنــوع خصيصــاَ لغايــات طبيــة، أحزمــة 
ــار  ــة، منظ ــة غلفاني ــة، ادوات عالجي ــات طبي ــة لغاي غلفاني
المعــدة، قفــازات تدليــك، قفــازات لغايــات طبيــة، اســالك 
الســمع  عــى  مســاعدات  بديــل،  شــعر  طبيــة،  دليليــة 
ــات ســمع، منظمــات نبــض القلــب، مخــدات  للصــم، واقي
ــاس  ــة، ادوات قي ــات طبي ــة لغاي ــخنة كهربائي ــائد) مس )وس
كريــات الــدم، اربطــة للفتــق، اجهــزة العــالج بالهــواء 
لغايــات طبيــة، ا�ة  الســاخن، هــزازات هــواء ســاخن 
مائيــة لغايــات طبيــة، جفنــات )احــواض) صحيــة، حقنــات 
تحــت الجلــد، احزمــة خثليــة، اكيــاس ثلــج لغايــات طبيــة، 
ــات  ــات لغاي ــال، حاضن ــات لالأطف ــلس، حاضن ــالءات للس م
ــب  ــة، عل ــات طبي ــن لغاي ــاق، محاق ــزة لالستنش ــة، اجه طبي
ــن،  ــات مقعدي ــذرات، رافع ــاء، م ف واالأطب ــ�ي أدوات الجراح
ف  ســكاك�ي يــة،  تجبري للركــب  أربطــة  اصطناعيــة،  فكــوك 
مصابيــح  جراحيــة،  الأغــراض  ف  ســكاك�ي  ، القدم  لمســامري
ــزة  ــدم، أجه ــد ال ــارط لفص ــة، مش ــات طبي ــة لغاي كهربائي
ر لغايــات طبيــة، عدســات تــزرع جراحيــاَ )عدســات  ف لــري
بديلــة)، أطــراف اصطناعيــة ، دمــى الحــب، أقنعــة للطاقــم 
، أجهــزة تدليــك، قفــازات تدليــك، أحزمــة للــوالدة، ي الطــىب
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soles,Orthopedic articles,Orthopedic belts,Orthopedic 
footwear [shoes],Orthopedic soles,Pacifiers for babies,Pads 
(Abdominal(,Pads (Heating purposes), electric, for medical 
purposes,Pads [pouches] for preventing pressure sores 
on patient bodies,Pessaries, (Drop counting purposes), 
for medical?hials, Physical exercise apparatus, for medical 
purposes,Physiotherapy apparatus, Picks (Ear(,Pillows 
(Soporific) for insomnia,Pincers (Castrating(,Pins for artificial 
teeth,Plaster bandages for orthopaedic purposes [casts 
(Am)],Plugs (Ear) [ear protection devices],Probes for medical 
purposes,Prostheses (Hair(,Prostheses (Intraocular surgical 
implantation) [lenses] for,Protection devices against X-rays, 
for medical purposes, Pulse meters, Pumps for medical 
purposes, Quartz lamps for medical purposes, Radiological 
apparatus for medical purposes,Radiology screens for 
medical purposes,Radiotherapy apparatus,Radium tubes 
for medical purposes, Receptacles for applying medicines, 
Rehabilitation apparatus (Body-) for medical purposes, 
Respirators for artificial respiration,Resuscitation apparatus, 
Rings (Teething (,Saws for surgical purposes,Scalpels,Scissors 
for surgery,Scrapers (Tongue(,Sheets (Incontinence? 
(,Shoes (Orthopaedic [orthopedic] (,Slings [supporting 
bandages], Soles (Orthopaedic [orthopedic], Soporific 
pillows for insomnia, Sores (Pads [pouches] for preventing 
) on patient bodies? pressure, Sphygmomanometers, 
Sphygmotensiometers, Spirometers [medical 
apparatus],Spittoons for medical purposes,Splints, 
surgical,Sponges (Surgical(,Spoons for administering 
medicine,Sprayers for medical purposes,Stents,Sterile sheets, 
surgical,Stethoscopes,Stockings (Elastic) [surgery],Stockings 
for varices,Strait jackets,Stretchers (Ambulance(,Stretchers, 
wheeled,Supportive bandages,Supports for flatfeet,Surgical 
apparatus and instruments,Surgical drapes,Surgical 
implants [artificial materials], Suspensory bandages,Suture 
materials, Suture needles,Syringes for injections, Syringes 
for medical purposes,Tables (Operating(,Teats,Teats 
(Feeding bottle(,Teeth (Artificial, Teething rings, Testing 
apparatus for medical purposes, Thermal packs for first 
aid purposes,Thermo-electric compresses [surgery], 
Thermometers for medical purposes,Thread [surgical],Tips 
for crutches for invalids,Tongue scrapers,Traction 
apparatus for medical purposes, Trocars, Trusses, Tubes 
(Drainage) for medical purposes,Ultraviolet ray lamps for 
medical purposes,Ultraviolet rays for medical purposes 
(Filters for), Umbilical belts, Urethral probes, Urethral 
syringes, Urinals [vessels],Urological apparatus and 
instruments,Uterine syringes,Vaginal syringes, Valves 
(Feeding bottle(,Vaporizers for medical purposes,Veterinary 
apparatus and instruments,Vibromassage apparatus,Waste 
(Containers especially made for medical(,Water bags for 
medical purposes,Water beds for medical purposes,X-rays 
apparatus for medical purposes,X-ray photographs for 
medical purposes,X-rays tubes for medical purposes, X-rays 

فرشــات للــوالدة، أجهــزة وأدوات طبيــة، اســالك دليليــة 
طبيــة، مالعــق لتنــاول الــدواء، جهــاز مســح الجلــد وصقلــه، 
، ابــر لغايــات طبيــة،  ف مرايــا الأطبــاء االأســنان، مرايــا للجراحــ�ي
للعمليــات،  طــاوالت   ، توليــد  أجهــزة   ، تمريــض  أدوات 
)، مناظــري  ف االنكســارية )افثالمومــرت أجهــزة قيــاس قــوة العــ�ي
ــة، ســيور  ي ، أدوات تقويــم االأســنان، مفاصــل تجبري ف العــ�ي
يــة،  ي، نعــال تجبري ــة) تجبــري ــة، لبــاس قــدم )احذي ي تجبري
مفاصــل تجريبيــة، احزمــة تجريبيــة، لبــاس قــدم )احذيــة) 
يــة، لهايــات لالأطفــال، كمــادات بطــن،  ي، نعــال تجبري تجبــري
كمــادات مســخنة كهربائيــة لغايــات طبيــة، كمــادات )أكياس) 
لمنــع حــدوث قرحــة الضغــط عــى جســم المريضــة، 
ــات  فرزجــة )كعكــة الرحــم)، زجاجــات لعــد القطــرات لغاي
طبيــة، اجهــزة تماريــن بدنيــة لغايــات طبيــة، أجهــزة للعــالج 
ي حالــة االرق، 

الطبيعــي، نكاشــات لــالأذن ، مخــدات منومــة �ف
ــة،  ــنان االصطناعي ــت االأس ــس لتثبي ــى، دبابي ــط الخ مالق
يــة )جبائــر العظــام)،  ضمــادات جبســية الغــراض تجبري
ســدادات أذن )أجهــزة لحمايــة االأذن)، مجســات لغايــات 
طبيــة، شــعر بديــل، عدســات بديلــة تــزرع جراحيــا، اجهــزة 
ــة،  ــات طبي ــة مــن أشــعة اكــس )أشــعة رونتجــن) لغاي واقي
ــة، مصابيــح  ــات طبي اجهــزة قيــاس النبــض، مضخــات لغاي
ــة،  ــات طبي ــة، اجهــزة اشــعاعية لغاي ــات طبي ــة لغاي كوارتزي
المعالجــة  اجهــزة  طبيــة،  لغايــات  اشــعاعية  شاشــات 
ــاء  ــة العط ــة، أوعي ــات طبي ــوم لغاي ــب رادي ــعة، انابي باالأش
ــزة  ــة، أجه ــراض الطبي ــم الأغ ــل الجس ــزة تأهي ــدواء، أجه ال
 ، ف للتنفــس االصطناعــي، أجهــزة انعــاش، عضاضــات تســن�ي
ــة،  ــات للجراح ــارط، مقص ــة، مش ــراض جراحي ــري الأغ مناش
يــة،  كاشــطات للســان، مــالءات للســلس، أحذيــة تجبري
ــدات  ــة، مخ ي ــال تجبري ــة)، نع ــة داعم ــال )أربط ــبكات حب ش
ــدوث  ــع ح ــاس) لمن ــادات )أكي ــة االرق ، كم ي حال

ــة �ف منوم
قرحــة الضغــط عــى جســم المريــض، أجهــزة قيــاس ضغــط 
الــدم، أجهــزة قيــاس توتــر النبــض، أجهــزة قيــاس التنفــس 
)أجهــزة طبيــة)، مباصــق لغايــات الطبيــة، جبائــر جراحيــة، 
اســفنج جراحــي، مالعــق لتنــاول الــدواء، رشاشــات لغايــات 
ســماعات  معقمــة جراحيــة،  مــالءات  دعامــات،  طبيــة، 
ي الجراحــة)، جــوارب 

الأطبــاء، جــوارب مطاطيــة )تســتخدم �ف
، قمصــان تقييــد، نقــاالت لســيارات االســعاف،  للــدواىلي
ــدام  ــات لالأق ــة، دعام ــة داعم ــالت، أربط ــاالت ذات عج نق
المســطحة، أجهــزة ومعــدات جراحيــة، أغطيــة معقمــة 
جراحيــة، رقــع جراحيــة )مــواد اصطناعيــة)، أربطــة معلقــة، 
الجراحيــة،  للخياطــة  ابــر  الجراحيــة،  للخياطــة  مــواد 
للعمليــات،  لغايــات طبيــة، طــاوالت  محاقــن، محاقــن 
ــة،  ــنان اصطناعي ــة، أس ــات الرضاع ــات زجاج ــات، حلم حلم
، أجهــزة اختبــار لغايــات طبيــة، كمــادات  ف عضاضــات تســن�ي
ــة  ــادات كهربائي ــة، ضم ــعافات االأولي ــراض االس ــة الأغ حراري
ــات  ــرارة لغاي ــن ح ــة)، موازي ي الجراح

ــتخدم �ف ــة )تس حراري
ــن،  ــكازات للمقعدي ــراف لع ــة)، أط ــوط )جراحي ــة، خي طبي
كاشــطات للســان، أجهــزة شــد لغايــات طبيــة، مبــازل، 
ــح ــة، مصابي ــات طبي ــف لغاي ــب تري ــق، أنابي ــة للفت أحزم
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(Apparatus and installations for the ), for medical purposes? 
production of, X-rays (Protection devices against medical ).

االأشــعة فــوق البنفســجية لغايــات طبيــة، مرشــحات )فالتــر) 
ــة،  ــة �ي ــة، أحزم ــات طبي ــجية لغاي ــوق البنفس ــعة ف االأش
مجســات احليليــة، محاقــن احليليــة، أوعيــة للتبــول، أجهــزة 
ــة، حلمــات  ــة، محاقــن للرحــم، محاقــن مهبلي وأدوات بولي
زجاجــات الرضاعــة، مباخــر لغايــات طبيــة، أجهــزة ومعــدات 
ازي، أوعيــة مصنوعــة  ف للتدليــك االهــرت بيطريــة، أجهــزة 
خصيصــاَ للفضــالت الطبيــة، أكيــاس مائيــة لغايــات طبيــة، 
ــات  ــس لغاي ــعة اك ــزة أش ــة، أجه ــات طبي ــة لغاي أ�ة مائي
ــعة  ــب أش ــة، أنابي ــات طبي ــس لغاي ــعة اك ــور أش ــة، ص طبي
اكــس لغايــات طبيــة، أجهــزة ومعــدات النتــاج أشــعة اكــس 

لغايــات طبيــة، أجهــزة واقيــة مــن أشــعة اكــس 
  

 

Date :03/07/2022  التاريخ :03/07/2022

Trademark No.:43018 العالمة التجارية رقم :  43018

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Midas for food stuff company  كة ميداس للمواد الغذائيه بإسم :  �ش

Applicant Address:العنوان :  الخليل                       الخليل

Applicant for Correspondence:  
كة  الغذائيه للمواد ميداس �ش
    الخليل

عنوان التبليغ  :  ميداس 
 الخليل 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل
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Date :03/07/2022  التاريخ :03/07/2022

Trademark No.:43019 العالمة التجارية رقم :  43019

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: ASOS Holdings Limited  بإسم :  أسوس هوليدينغز ليمتد

Applicant Address :Greater London House,  
Hampstead Road London NW1 7FB, United 
Kingdom 

العنوان :  غريتري لندن هاوس، هامبستيد روود، لندن أن دبليو1  
، المملكة المتحدة   ي 7أف �ب

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Clothing, footwear, headwear; outerwear; sportswear; 
activewear; overcoats; coats; jackets; mantillas; parkas; 
pelerines; ponchos; anoraks; dresses; skirts; ball 
gowns; prom dresses; lace dresses; wedding dresses; 
embroidered dresses; bridesmaid dresses; tea dresses; 
satin dresses; jerseys; jumper dresses; knitwear; 
jumpers; cardigans; pullovers; sweaters; hooded tops; 
hooded sweatshirts; sweatshirts; suits; uniforms; suits; 
wedding suits; cummerbunds; blouses; shirts; shirt 
fronts; shortsleeve shirts; t-shirts; tee-shirts; polo 
shirts; tops; tunics; trousers; pants; jeans; dungarees; 
shorts; jogging pants; chinos; trouser straps; braces; 
clothing of imitations of leather; clothing of leather; 
clothing of synthetic leather; bandanas; caps; beanies; 
berets; scarves; shower caps; earmuffs; hats; paper 
hats; headbands; hoods; cap peaks; top hats; turbans; 
veils; scarfs; shawls; ready-made clothing; shoes; 
boots; sandals; trainers; sneakers; leather shoes; suede 
shoes; heeled shoes; canvas footwear; beach shoes; 
footmuffs; non-slipping devices for footwear; tips for 
footwear; heelpieces for footwear; half-boots; heels; 
lace boots; slippers; soles for footwear; inner soles; 
footwear uppers; boot uppers; flip-flops for use as 
footwear; sliders being footwear; belts; money belts; 
bibs (not of paper); brassieres; camisoles; corsets; 
capes; bodices; dressing gowns; bath robes; layettes; 
petticoats; slips; morning coats; wristbands; collars; 
detachable collars; articles made from faux fur, namely, 
clothing, footwear and headgear; gloves; mittens;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــس الخارجي ــرأس؛ المالب ــة ال ــدم ، أغطي ــة الق ــس، ألبس المالب
ي 

األلبســة الرياضيــة؛ مالبــس األنشــطة الرياضيــة؛ المعاطــف الــىت
ات  ات؛ الطرحــات؛ الســرت ترتــدى فــوق المالبــس؛ المعاطــف؛ الســرت
؛ المالبــس  ف ي توضــع عــى الكتفــ�ي

ذات القلنســوات؛ األوشــحة الــىت
ذات  المشــمعة  معاطــف  ال  الفضفاضــة؛  العلويــة  النســائية 
ف رســمية؛  ف ســهرة؛ فســات�ي ؛ فســات�ي ــري ؛ التنان ف القبعــات؛ الفســات�ي
ف مــن  ف غــري الرســمية ؛ فســات�ي أثــواب وصيفــات العــروس؛ الفســات�ي
ف  ف المطــرزة؛ فســات�ي ف الزفــاف؛ الفســات�ي األقمشــة المخرمــة؛ فســات�ي
المالبــس  ة؛  القصــري ف  الفســات�ي الصوفيــة؛  ات  ف الكــرف الســاتان؛ 
ات  ف الكــرف المحبوكــة؛  الصوفيــة  الســرت  ات؛  ف الكــرف المحبوكــه؛ 
ات؛ مالبــس القطــع العلويــة ذات القبعــات؛  ف الصوفيــة؛ الكــرف
ــة  ات الرياضي ف ــرف ــوات؛ الك ــا قلنس ي له

ــىت ــة ال ــان الفضفاض القمص
الفضفاضــة؛ البدالــت؛ أزيــاء موحــدة؛ البدالــت؛ بدالــت الزفــاف؛ 
أزرار؛  بــدون  القمصــان  العريضــة؛  الرجاليــة  الخــر  أربطــة 
ي توضــع عــى القمصــان مــن جهــة الصــدر؛ 

القمصــان؛ القطــع ا لــىت
األكمــام  ذات  القمصــان  ؛  ة  القصــري األكمــام  ذات  القمصــان 
ــة  ة؛ القمصــان القطني ة؛ القمصــان ذات األكمــام القصــري القصــري
ات الطويلــة الفضفاضــة؛  ف ذات الياقــات؛ المالبــس العلويــة؛ الكــرف
؛ المالبــس المصنوعــة  ف البنطلونــات؛ الراويــل؛ ألبســة الجيــرف
الجــري؛  ة؛ �اويــل  القصــري الراويــل  الخشــن؛  القطــن  مــن 
الجلــد المصنــع؛ المناديــل الراويــل الكتانيــة؛ أحزمــة الراويــل؛ 
الجلديــة؛  المالبــس  المقلــد؛  الجلــد  الحماالــت؛ مالبــس مــن 
؛ القبعــات الصوفيــة للــرأس؛  ي

ة المزركشــة؛ الطــوا�ت مالبــس الكبــري
القبعــات المســطحة المســتديرة؛ اللفحــات؛ قبعــات االســتحمام؛ 
ــة  ــة؛ أربط ــات الورقي ــات؛ القبع ؛ القبع ف ــ�ي ــة األذن ــات تغطي واقي
الــراس؛ القلنســوات؛ حــواف القبعــات األماميــة؛ قبعــات رســمية؛
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muffs; leggings; leg warmers; hosiery; socks; stocking 
suspenders; stockings; tights; tutus; leotards; ready-
made linings; sleep masks; face masks [clothing]; face 
coverings [clothing]; neckties; ties; bow ties; playsuits; 
jumpsuits; pocket squares; pockets for clothing; 
lingerie; underpants; underwear; bralettes; lace 
underwear; satin underwear; satin sleepwear; satin 
camisoles; velvet camisoles; nightwear; loungewear; 
pyjamas; nighties; sleepsuits; saris; sarongs; togas; 
shoulder wraps for clothing; beachwear; swimwear; 
swimsuits; bathing trunks; swimming costumes; 
bikinis; bikini tops; waistcoats; vests; tank tops; base 
layer clothing; bodysuits; coordinates; costumes; 
fancy dress costumes; aprons; tracksuits; football 
clothing; football kits (football uniform); replica 
football kits; football boots [shoes]; studs for football 
boots [shoes]; socks for football; sports kits, including 
kits for football, five-a-side football, volleyball, rugby, 
basketball, tennis, skiing, golf, baseball, running, 
gymnastics and exercise in general not included in 
other classes; clothing for dance; sports shoes; ballet 
shoes; jazz shoes; articles of golf clothing; golf shorts; 
golf shirts; golf caps; golf trousers; moisture-wicking 
sports pants; moisture-wicking sports shirts; sports 
bras; moisture-wicking sports bras; parts and fittings 
for all the aforesaid goods

العمامــات؛ الحجابــات؛ األوشــحة؛ الشــاالت؛ المالبــس الجاهــزة؛ 
االحذيــة؛ الجــزم؛ الصنــادل؛ أحذيــة رياضيــة؛ األحذيــة الرياضيــة 
ــة ذات  ــة؛ األحذي ــة المخملي ــة؛ األحذي ــة الجلدي ــة؛ األحذي الخفيف
الكعــوب؛ ألبســة القــدم القماشــية؛ أحذيــة للشــاطئ؛ أغطيــة 
الــق الألحذيــة؛ القطــع  ف تدفئــة األقــدام؛ مســتلزمات منــع االرف
الرقبــة  ذات  األحذيــة  الألحذيــة؛  كعــاب  الألحذيــة؛  األماميــة 
ــب؛  ــة؛ الشباش ــة ذات األربط ــة؛ األحذي ــوب الألحذي ة؛ كع ــري القص
ــة  ــن ألبس ــة م ــزاء العلوي ــات؛ األج ــدم؛ الضبان ــة الق ــال ألبس نع
ــة  ــتخدام كألبس ــباب اللس ــزم؛ ش ــة للج ــزاء العلوي ــدم؛ األ ج الق
حقائــب  األحزمــة؛  القــدم؛  ألبســة  بكونهــا  صنــادل  للقــدم؛ 
( الخــر؛ صــداري الألطفــال  تلــف عــى  ي 

الــىت النقــود  حمــل 
القمصــان  النســائية؛  الصــدر  حماالــت  الــورق)؛  مــن  ليســت 
الــرداءات؛  الخــر؛  مشــدات  ة؛  القصــري الداخليــة  النســائية 
الصــدارات )الجــزء االعــى مــن ثــوب المــرأة)؛ األــرواب النســائية؛ 
التنانــري التحتيــة؛  أرواب االســتحمام؛ لــوازم وثيــاب الرضــع؛ 
ــات  ــمية؛ عصب ــت الرس ــرت البدال ــائية؛ س ــة النس ــان الداخلي القمص
ــة  ــع المصنوع ــك؛ البضائ ــة للف ــات قابل ــات؛ ياق ــم؛ الياق المعاص
وأغطيــة  األحذيــة  المالبــس،  تحديــدا:  المصَنــع،  الفــراء  مــن 
الــرأس؛ القفــازات؛ قفــازات بــدون أماكــن الألصابــع؛ مدفئــات 
اليــد؛ الطويلــة؛ الجــوارب؛ حماالــت للجــوارب الطويلــة؛ الجــوارب 
؛ الجــوارب  ف النســائية والراويــل الضيقــة؛ أغطيــة تدفئــة الســاق�ي
ــاب  ة؛ ثي ــري المنفوخــة القصــري ــة؛ المالبــس الضيقــة؛ التنان الطويل
ف  الرقــص والرياضــة الداخليــة؛ البطانــات الجاهــزة؛ أغطيــة العينــ�ي
)مالبــس)؛  الوجــه  أغطيــة  )مالبــس)؛  الوجــه  أقنعــة  للنــوم؛ 
ي تربــط عــى العنــق؛ ربطــات العنــق؛ ربطــات 

الــىت الربطــات 
العنــق عــى شــكل وردة؛ مالبــس اللعــب؛ بدالــت القفــز؛ مناديــل 
 الجيــب المربّعــة؛ جيــوب المالبــس؛ المالبــس الداخليــة النســائية؛
الصــدر  ماالــت  ح  التحتيــة؛  المالبــس  الداخليــة؛  الراويــل 
ــة مــن األقمشــة المخرمــة؛ ــس الداخلي ــة؛ المالب ــن الرياضي  للتماري
المالبــس الداخليــة من الســاتان؛ مالبــس النوم الســاتان؛ القمصان 
 النســائية مــن الســاتان؛ القمصــان النســائية مــن المخمــل؛ مالبــس
النــوم؛ مالبــس الراحــة؛ البيجامات؛ اثــواب النوم النســائية؛ أطقم 

ي
ــىت ــائية ال ــاطئ النس ــس الش ــدي)؛ مالب ــاس هن ــاري )لب ــوم؛ س  الن

الشــاطئ؛ مالبــس الســباحة؛ بدالــت الســباحة؛ ألبســة تلــف حــول 
 الخــر؛ أثــواب فضفاضــة؛ لفائــف الكتــف للمالبــس؛ ألبســة
الســباحة  مالبــس  للســباحة؛  المخصصــة  المالبــس  الســباحة؛ 

؛ الســرت ي
؛ قطــع المالبــس العلويــة للبكيــىف ف  النســائية ذات القطعتــ�ي

ف بدون أكمام للنســاء؛  ات بــدون أكمام؛ البالرأ بــدون أكمام؛ والســرت
ــم؛ ــة الجس ــي كاف ي تغط

ــىت ــت ال ــة؛ البدال ــة العازل ــاب الضيق  الثي
؛ األزيــاء؛ األزيــاء التنكريــة؛ المريالــت؛  ف المالبــس مــن قطعتــ�ي
 البدالــت الرياضيــة؛ مالبــس ممارســة كــرة القــدم؛ لــوازم ممارســة
كــرة القــدم )أزيــا ء كــرة قــدم)؛ ثيــاب كــرة القــدم المطابقــة لثيــاب 
؛ أحذيــة كــرة القــدم )أحذية)؛ مســامري أحذية كــرة القدم ف  االلعبــ�ي
)أحذيــة)؛ جــوارب ممارســة كــرة القــدم؛ األطقــم الرياضيــة، بمــا 
 يتضمــن أطقــم كــرة القدم، كــرة القدم الخماســية، كــرات الطائرة،
لــج، الجولــف، كــرة القاعــدة،  ف ، كــرات الســلة، التنــس، الرت ي الرجــىب

ي
�ف الــواردة  غــري  عــام  بشــكل  والتماريــن  الجمبــاز   الركــض، 

ــات ــس فئ ــواد مالب ــاز؛ م ــيقى الج ــة موس ــه؛ أحذي ــص البالي لرق
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 أخــرى؛ مالبــس الرقــص؛ األحذيــة الرياضيــة؛ األحذية المســتخدمة
ة للعبــة الغولف؛ قمصــان الغولف؛  رياضــة الغولــف؛ �اويــل قصري
 قبعــات لعبــة الغولــف؛ �اويــل للعبــة الغــول ف؛ الراويــل
الطــاردة  الرياضيــة  القمصــان  للرطوبــة؛  الطــاردة  الرياضيــة 
الرياضيــة الصدريــات  الرياضيــة؛  الصــدر  حماالــت   للعــرق؛ 
ــه  ــورة اعال ــع المذك ــع البضائ ــتلزمات جمي ــع ومس ــة؛ قط .للرطوب

ــاردة  الط
  

 

Date :03/07/2022  التاريخ :03/07/2022

Trademark No.:43020 العالمة التجارية رقم :  43020

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: ASOS Holdings Limited  بإسم :  أسوس هوليدينغز ليمتد

Applicant Address: Greater London House,  
Hampstead Road London NW1 7FB, United 
Kingdom 

العنوان :  غريتري لندن هاوس، هامبستيد روود، لندن أن دبليو1  
، المملكة المتحدة   ي 7أف �ب

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Advertising; business management, organization and 
administration; office functions; advertising, marketing 
and promotional services; distribution of samples; 
development of advertising concepts; shop window 
dressing; production of teleshopping programmes; 
organization of trade fairs and exhibitions for 
commercial or advertising purposes; search engine 
optimization for sales promotion; administration of 
consumer loyalty programs; wholesale, retail and 
online retail services connected with the sale of 
non-medicated cosmetics and toiletry preparations, 
perfumery, bathing and personal cleansing and care 
products, home cleaning preparations, candles and 
wicks for lighting, hand-operated tools and implements 
for personal use, electric and non-electric hand 
implements for personal grooming, audio-visual and 
information technology equipment, safety and life-
saving equipment, eyewear, spectacles, sunglasses, 
downloadable mobile application software, mobile 
phone cases, face masks, headphones, speakers,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واإلعالــن؛ خدمــات إدارة األعمــال والتنظيــم 
ــة  ــات الدعاي ــة؛ خدم ــف المكتبي ــات الوظائ ــؤون؛ خدم ــوىلي الش وت
ــات  ــن؛ خدم ــة واإلعال ــم الدعاي ــر مفاهي ــات؛ تطوي ــع العين توزي
التســويق  وخدمــات  واإلعالــن  المحالــت  واجهــات  ف  تزيــ�ي
ــاج والتســوق عــن بعــد؛ تنظيــم  ــة؛ برامــج اإلنت ــج؛ التجاري وي والرت
ــة؛  ــة أو اإلعالني ــراض التجاري ــة الألغ ــروض التجاري ــارض والع المع
ــج والء  ــات؛ إدارة برام ــج للمبيع وي ــث للرت ــركات البح ف مح ــ�ي تحس
؛ البيــع بالجملــة، خدمــات البيــع بالتجزئــة وخدمــات  ف المســتهلك�ي
ات التجميــل  ونيــة المرتبطــة ببيــع مســتحرف البيــع بالتجزئــة اإللكرت
ــات  ــة، منتج ــواد العطري ــة، والم ات الزين ــتحرف ــة ومس ــري الطبي غ
ات تنظيــف  االســتحمام والنظافــة والعنايــة الشــخصية، مســتحرف
لضــاءة، أدوات يدويــة اللســتخدام  المنــازل، شــموع وفتائــل الإ
، األــدوات المحمولــة باليــد الكهربائيــة وغــري الكهربائيــة  الشــخىي
والبريــة ومعــدات  الســمعية  المعــدات  الشــخصية،  للزينــة 
تكنولوجيــا المعلومــات، معــدات الســالمة وإنقــاذ الحيــاة، أغطيــة 
، النظــارات، النظــارات الشمســية، تطبيقــات برمجيــات  ف العــ�ي
ــة،  ــف النقال ــات الهوات ــل، حافظ ي ف ــة للترف ــول القابل ــف المحم الهات
ات الصــوت، بطاقــات أقنعــة الوجــه، ســماعات الــرأس، مكــرب
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encoded gift cards, bags adapted for laptops, bags 
and cases for cameras and photographic equipment, 
environmental control apparatus and installations 
for the purposes of lighting, cooking, cooling and 
sanitizing, precious metals and their alloys, jewellery, 
precious and semi-precious stones, horological and 
chronometric instruments, clocks, watches, musical 
instruments and their parts and accessories, paper, 
cardboard, stationery, calendars, books, printed matter, 
drawing materials, bags for wrapping and packaging, 
leather, imitations of leather, bags, luggage, wallets, 
purses, handbags and other carrying bags, animal 
apparel, furniture, furnishings and decorations for the 
home, mirrors, containers (not of metal), household and 
kitchen utensils and apparatus, tableware, glassware, 
household and bed linen, towels, sleeping bags, 
household linen, yarns and threads for textile use, 
clothing, footwear, headwear, sportswear, activewear, 
coats, jackets, dresses, hooded tops, sweatshirts, jeans, 
jumpers, cardigans, lingerie, underwear, nightwear, 
loungewear, shorts, skirts, socks, tights, suits, swimwear, 
beachwear, tops, trousers, dungarees, joggers, chinos, 
leggings, tracksuits, leggings, waistcoats, t-shirts, 
shirts, polo shirts, vests, tank tops, blouses, scarves, 
gloves, hats, caps, shoes, boots, trainers, sneakers, 
sandals, accessories for apparel, dressmakers’ 
articles, lace, braid and embroidery, synthetic hair 
for wear and hair adornments, hair accessories, floor 
and wall coverings, rugs, wall hangings, games, 
toys, amusement and novelty items, gymnastic and 
sporting equipment; the bringing together, for the 
benefit of others, non-medicated cosmetics and 
toiletry preparations, perfumery, bathing and personal 
cleansing and care products, home cleaning 
preparations, candles and wicks for 
lighting, hand-operated tools and implements for 
personal use, electric and nonelectric hand implements 
for personal grooming, audio-visual and information 
technology equipment, safety and life-
saving equipment, eyewear, spectacles, 
sunglasses, downloadable mobile application 
software, mobile phone cases, face 
masks, headphones, speakers, encoded 
gift cards, bags adapted for laptops, bags 
and cases for cameras and photographic 
equipment, environmental control 
apparatus and installations for the 
purposes of lighting, cooking, cooling and 
sanitizing, precious metals and their alloys, 
jewellery, precious and semi-precious 
stones, horological and chronometric 
instruments, clocks, watches, musical 
instruments and their parts and

ــخصية  ــيب الش ــة للحواس ــب المخصص ــفرة، الحقائ ــا المش الهداي
المحمولــة، الحقائــب والحافظــات آاللــت التصويــر والمعــدات 
ي ألغــراض اإلنــارة، 

ات للتحكــم البيــىأ ف الفوتوغرافيــة، أجهــزة وتجهــري
وســبائكها،  النفيســة  المعــادن  والتعقيــم،  يــد  الترب والطبــخ، 
المجوهــرات، األحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة، أدوات قيــاس 
ــت  ــاعات، اآالل ــاعات، الس ــة، الس ــن بدق ــت والزم ــجيل الوق وتس
المقــوى،  الــورق  الــورق،  وملحقاتهــا،  وأجزائهــا  الموســيقية 
القرطاســية، التقاويــم، الكتــب، المطبوعــات، مــواد الرســم، 
األكيــاس للــف والتغليــف، الجلــود، الجلــود المقلــدة، الحقائــب، 
االمتعــة، محافــظ النقــود، الجزاديــن، حقائــب اليــد وحقائــب 
الحمــل األخــرى، مالبــس الحيوانــات، األثــاث، األثــاث والديكــورات 
للمنــازل، المرايــا، األوعيــة غــري المعدنيــة، األــدوات واألجهــزة 
ــخ، أدوات  ــة وللمطب لي ف ــات المرف ــوم، بياض ــاس الن ــف، أكي المناش
والألــرة،  ل  ف للمــرف البياضــات  الزجاجيــة،  ي 

األــوا�ف المائــدة، 
اللســتخدامات  والخيــوط  المغزوالــت   ، ىلي ف المــرف اللســتعمال 
ــة  ــرأس، األلبس ــة ال ــدم، أغطي ــة الق ــس، ألبس ــيجية، المالب النس
ات،  ــرت ــف، الس ــة، المعاط ــطة الرياضي ــس األنش ــة، مالب الرياضي
ات  ف الكــرف القبعــات،  ذات  العلويــة  القطــع  مالبــس   ، ف الفســات�ي
ات، الســرت الصوفيــة  ف ، الكــرف ف الرياضيــة الفضفاضــة، ألبســة الجيــرف
المحبوكــة، والمالبــس الداخليــة النســائية، المالبــس التحتيــة، 
 ، ــري ة، التنان ــري ــل القص ــة، الراوي ــس الراح ــوم، مالب ــس الن مالب
الجــوارب، المالبــس الضيقــة، البدالــت، مالبــس الســباحة، ألبســة 
ــة، الشــاطئ،  ــل الكتاني ــت الركــض، الراوي القطــن الخشــن، بدال
المالبــس العلويــة، الراويــل، المالبــس المصنوعــة مــن الراويــل 
ــدون  ــرت ب ــة، الس ــل الضيق ــة، الراوي ــت الرياضي ــة، البدال الضيق
ة، القمصــان، القمصــان  أكمــام، القمصــان ذات األكمــام القصــري
ــدون  ف ب ــرأ ــام، البال ــدون أكم ات ب ــرت ــات، الس ــة ذات الياق القطني
أكمــام للنســاء، القمصــان بــدون أزرار، اللفحــات، القفــازات، 
، االحذيــة، الجــزم، أحذيــة رياضيــة، األحذيــة  ي

القبعــات، الطــوا�ت
الرياضيــة الخفيفــة، الصنــادل، إكسســوارات المالبــس، مــواد 
اصطناعــي  شــعر  والتطريــز،  الضفائــر  المخرمــات،  الخياطــة، 
والجــدران،  األرضيــات  أغطيــة  الشــعر،  إكسســوارات  للزينــة، 
البســط، عالقــات الحائــط، األلعــاب، الدمــى، أدوات التســلية 
واإلبــداع، معــدات الجمنازيــوم والرياضــة؛ خدمــات التجميــع 
ات  ومســتحرف التجميــل  ات  لمســتحرف اآلخريــن  لمصلحــة 
 الزينــة غــري الطبيــة ، المــواد العطريــة، منتجــات االســتحمام
ــازل،  ــف المن ات تنظي ــتحرف ــخصية، مس ــة الش ــة والعناي والنظاف
، ــخىي ــتخدام الش ــة اللس ــاءة، أدوات يدوي لض ــل الإ ــموع وفتائ  ش
األــدوات المحمولــة باليــد الكهربائيــة وغــري الكهربائيــة للزينــة 
ــا ــدات تكنولوجي ــة ومع ــمعية والبري ــدات الس ــخصية، المع  الش
 ، ف ــ�ي ــة الع ــاة، أغطي ــاذ الحي ــالمة وإنق ــدات الس ــات، مع المعلوم
 النظــارات، النظــارات الشمســية، تطبيقــات برمجيــات الهاتــف
ــة  ــة، أقنع ــف النقال ــات الهوات ــل، حافظ ي ف ــة للترف ــول القابل المحم
ات الصــوت، بطاقــات الهدايــا  الوجــه، ســماعات الــرأس، مكــرب
الشــخصية  للحواســيب  المخصصــة  الحقائــب  المشــفرة، 
ــدات ــر والمع ــت التصوي ــات آالل ــائ ب والحافظ ــة، الحق  المحمول
ي ألغــراض اإلنــارة، 

ات للتحكــم البيــىأ ف الفوتوغرافيــة، أجهــزة وتجهــري
وســبائكها، النفيســة  المعــادن  والتعقيــم،  يــد  الترب الطبــخ، 
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accessories, paper, cardboard, stationery, 
calendars, books, printed matter, 
drawing materials, bags for wrapping and 
packaging, leather, imitations of leather, 
bags, luggage, wallets, purses, handbags 
and other carrying bags, animal apparel, 
furniture, furnishings and decorations for 
 
the home, mirrors, containers (not of 
metal), household and kitchen utensils and 
apparatus, tableware, glassware, household 
and bed linen, towels, sleeping bags, 
household linen, yarns and threads for 
textile use, clothing, footwear, headwear, 
sportswear, activewear, coats, jackets, 
dresses, hooded tops, sweatshirts, jeans, 
jumpers, cardigans, lingerie, underwear, 
nightwear, loungewear, shorts, skirts, 
socks, tights, suits, swimwear, beachwear, 
tops, trousers, dungarees, joggers, 
chinos, leggings, tracksuits, leggings, 
waistcoats, t-shirts, shirts, polo shirts, vests, 
tank tops, blouses, scarves, gloves, hats, 
caps, shoes, boots, trainers, sneakers, 
sandals, accessories for apparel, dressmakers’ 
articles, lace, braid and embroidery, 
synthetic hair for wear and hair 
adornments, hair accessories, floor and wall 
coverings, rugs, wall hangings, games, 
toys, amusement and novelty items, 
gymnastic and sporting equipment, 
excluding the transport thereof, enabling 
customers to conveniently view and 
purchase those goods from an online retail 
store, physical retail store, social media 
platform and downloadable app; retail and 
online retail services connected with the sale of 
downloadable and nondownloadable virtual goods, 
namely, clothing, footwear, headgear, eyewear, bags, 
handbags, jewellery and cosmetics, for use online and 
in online virtual worlds 

المجوهــرات، األحجــار الكريمــة وشــبه الكريمــة، أدوات قيــاس 
ــت ــاعات، اآالل ــاعات، الس ــة، الس ــن بدق ــت والزم ــجيل الوق  وتس
المقــوى،  الــورق  الــورق،  وملحقاتهــا،  وأجزائهــا  الموســيقية 
 القرطاســية، التقاويــم، الكتــب، المطبوعــات، مواد الرســم، أكياس
للــف والتغليــف، الجلــود، الجلــود المقلــدة، الحقائــب، االمتعــة، 
 محافــظ النقــود، الجزاديــن، حقائب اليــد وحقائب الحمــل األخرى،
للمنــازل،  والديكــورات  األثــاث  األثــاث،  الحيوانــات،  مالبــس 
ــة لي ف ــزة المرف ــدوات واألجه ــة، األ ــري المعدني ــة غ ــا، األوعي  والمراي
اللســتعمال  بياضــات  النــوم،  أكيــاس  المناشــف،  والألــرة، 
ل ف ــة، البياضــات للمــرف ي الزجاجي

ــوا�ف ــدة، األ ــخ، أدوات المائ  وللمطب
، المغزوالت والخيوط اللســتخدامات النســيجية، المالبس،  ىلي ف المــرف
مالبــس الرياضيــة،  األلبســة  الــرأس،  أغطيــة  القــدم،   ألبســة 
ــس  ، مالب ف ــات�ي ات، الفس ــرت ــف، الس ــة، المعاط ــطة الرياضي األنش
ــة الفضفاضــة، ات الرياضي ف ــة ذات القبعــات، الكــرف  القطــع العلوي
ــس  ــة، المالب ــة المحبوك ــرت الصوفي ات، الس ف ــرف ، الك ف ــرف ــة الجي ألبس
ــس ــوم، مالب ــس الن ــة، مالب ــس التحتي ــائية، المالب ــة النس  الداخلي
المالبــس  الجــوارب،   ، التنانــري ة،  القصــري الراويــل  الراحــة، 
 الضيقــة، البدالــت، مالبــس الســباحة، ألبســة الشــاطئ، المالبــس
ــن،  ــن الخش ــن القط ــة م ــس المصنوع ــل، المالب ــة، الراوي العلوي
 بدالــت الركــض، الراويــل الكتانيــة، الراويــل الضيقــة، البدالــت
ــان  ــام، القمص ــدون أكم ــرت ب ــة، الس ــل الضيق ــة، الراوي الرياضي
القطنيــة ذات القمصــان  القمصــان،   ، ة  القصــري األكمــام   ذات 
ف بــدون أكمــام للنســاء،  ات بــدون أكمــام، البالــرأ الياقــات، الســرت
، ي

 القمصــان بــدون أزرار، اللفحــات، القفــازات، القبعــات، الطــوا�ت
االحذيــة، الجــزم، احذيــة رياضيــة، األحذيــة الرياضيــة الخفيفــة، 
ــات،  ــاط ة، المخرم ــواد الخي ــس، م ــوارات المالب ــادل، إكسس الصن
إكسســوارات  للزينــة،  اصطناعــي  شــعر  والتطريــز،  الضفائــر 
 الشــعر، أغطيــة األرضيــات والجــدران، البســط، عالقــات الحائــط،
واأللعــاب، الدمــى، أدوات التســلية واإلبــداع، معــدات الجمنازيوم 
ف العمــالء مــن اســتعراض  والرياضــة، باســتثناء نقلهــا، تمكــ�ي
ائهــا بســهولة مــن مــت جــر بيــع بالتجزئــة عــرب  هــذه البضائــع و�ش
نــت، متجــر فعــىي للبيــع بالتجزئــة، منصــة وســائط اجتماعيــة  اإلنرت
اضيــة  نــت المرتبطــة ببيــع الســلع االفرت والبيــع بالتجزئــة عــرب اإلنرت
بالتجزئــة البيــع  خدمــات  يــل؛  ف للترف قابــل  وتطبيــق   القابلــة 
ألبســة  المالبــس،  تحديــدا:  يــل،  ف للترف القابلــة  وغــري  يــل  ف للترف
، الحقائــب، حقائــب اليــد، ف  القــدم، أغطيــة الــرأ س، أغطيــة العــ�ي
ــت  ن ــرب اإلنرت ــتخدام ع ــل اللس ات التجمي ــتحرف ــرات ومس .المجوه

ــت  ن ــرب اإلنرت ــة ع اضي ــم االفرت ي العوال
و�ف
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Date :03/07/2022  التاريخ :03/07/2022

Trademark No.:43021 العالمة التجارية رقم :  43021

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: ASOS Holdings Limited  بإسم :  أسوس هوليدينغز ليمتد

Applicant Address: Greater London House,  
Hampstead Road London NW1 7FB, United 
Kingdom 

العنوان :  غريتري لندن هاوس، هامبستيد روود، لندن أن دبليو1  
، المملكة المتحدة   ي 7أف �ب

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Clothing, footwear, headwear; outerwear; sportswear; 
activewear; overcoats; coats; jackets; mantillas; parkas; 
pelerines; ponchos; anoraks; dresses; skirts; ball 
gowns; prom dresses; lace dresses; wedding dresses; 
embroidered dresses; bridesmaid dresses; tea dresses; 
satin dresses; jerseys; jumper dresses; knitwear; 
jumpers; cardigans; pullovers; sweaters; hooded tops; 
hooded sweatshirts; sweatshirts; suits; uniforms; suits; 
wedding suits; cummerbunds; blouses; shirts; shirt 
fronts; short-sleeve shirts; t-shirts; tee-shirts; polo 
shirts; tops; tunics; trousers; pants; jeans; dungarees; 
shorts; jogging pants; chinos; trouser straps; braces; 
clothing of imitations of leather; clothing of leather; 
clothing of synthetic leather; bandanas; caps; beanies; 
berets; scarves; shower caps; earmuffs; hats; paper 
hats; headbands; hoods; cap peaks; top hats; turbans; 
veils; scarfs; shawls; ready-made clothing; shoes; 
boots; sandals; trainers; sneakers; leather shoes; suede 
shoes; heeled shoes; canvas footwear; beach shoes; 
footmuffs; non-slipping devices for footwear; tips for 
footwear; heelpieces for footwear; half-boots; heels; 
lace boots; slippers; soles for footwear; inner soles; 
footwear uppers; boot uppers; flip-flops for use as 
footwear; sliders being footwear; belts; money belts; 
bibs (not of paper); brassieres; camisoles; corsets; 
capes; bodices; dressing gowns; bath robes; layettes; 
petticoats; slips; morning coats; wristbands; collars; 
detachable collars; articles made from faux fur, namely,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة؛  ــس الخارجي ــرأس؛ المالب ــة ال ــدم، أغطي ــة الق ــس، ألبس المالب
ي 

األلبســة الرياضيــة؛ مالبــس األنشــطة الرياضيــة؛ المعاطــف الــىت
ات  ات؛ الطرحــات؛ الســرت ترتــدى فــوق المالبــس؛ المعاطــف؛ الســرت
؛ المالبــس  ف ي توضــع عــى الكتفــ�ي

ذات القلنســوات؛ األوشــحة الــىت
ذات  المشــمعة  المعاطــف  الفضفاضــة؛  العلويــة  النســائية 
ف  ــات�ي ــهرة؛ فس ف س ــات�ي ــواب فس ؛ أث ــري ؛ التنان ف ــات�ي ــات؛ الفس القبع
الزفــاف؛  ف  فســات�ي المخرمــة؛  األقمشــة  مــن  ف  فســات�ي رســمية؛ 
ف غــري الرســمية  ف المطــرزة؛ وصيفــات العــروس؛ الفســات�ي الفســات�ي
ة؛  القصــري ف  الفســات�ي ات الصوفيــة؛  ف الكــرف الســاتان؛  ف  ؛ فســات�ي
المحبوكــة؛  الصوفيــة  الســرت  ات؛  ف الكــرف المحبوكــه؛  المالبــس 
ذات  العلويــة  القطــع  مالبــس  ات؛  ف الكــرف الصوفيــة؛  ات  ف الكــرف
ات  ف ــرف ــوات؛ الك ــا قلنس ي له

ــىت ــة ال ــان الفضفاض ــات؛ القمص القبع
البدالــت؛  موحــدة؛  أزيــاء  البدالــت؛  الفضفاضــة؛  الرياضيــة 
ــان  ــة؛ القمص ــة العريض ــر الرجالي ــة الخ ــاف؛ أربط ــت الزف بدال
ي توضــع عــى القمصــان مــن 

بــدون أزرار؛ القمصــان؛ القطــع الــىت
ة؛ القمصــان ذات  جهــة الصــدر؛ القمصــان ذات األكمــام القصــري
ة؛ القمصــان  ة؛ القمصــان ذات األكمــام القصــري األكمــام القصــري
ات الطويلــة  ف القطنيــة ذات الياقــات؛ المالبــس العلويــة؛ الكــرف
ــس  ؛ المالب ف ــرف ــة الجي ــل؛ ألبس ــات؛ الراوي ــة؛ البنطلون الفضفاض
ــل  ة؛ �اوي ــري ــل القص ــن؛ الراوي ــن الخش ــن القط ــة م المصنوع
الجــري؛ الراويــل الكتانيــة؛ أحزمــة الراويــل؛ الحماالــت؛ مالبــس 
مــن الجلــد المقلــد؛ المالبــس الجلديــة؛ مالبــس الجلــد المصنــع؛ 
؛ القبعــات الصوفيــة للــرأس؛  ي

ة المزركشــة؛ الطــوا�ت المناديــل الكبــري
القبعــات المســطحة المســتديرة؛ اللفحــات؛ قبعــات االســتحمام؛ 
ــة  ــة؛ أربط ــات الورقي ــات؛ القبع ؛ القبع ف ــ�ي ــة األذن ــات تغطي واقي
الــراس؛ القلنســوات؛ حــواف القبعــات األماميــة؛ قبعــات رســمية؛

451  
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clothing, footwear and headgear; gloves; mittens; 
muffs; leggings; leg warmers; hosiery; socks; stocking 
suspenders; stockings; tights; tutus; leotards; ready-
made linings; sleep masks; face masks [clothing]; face 
coverings [clothing]; neckties; ties; bow ties; playsuits; 
jumpsuits; pocket squares; pockets for clothing; 
lingerie; underpants; underwear; bralettes; lace 
underwear; satin underwear; satin sleepwear; satin 
camisoles; velvet camisoles; nightwear; loungewear; 
pyjamas; nighties; sleepsuits; saris; sarongs; togas; 
shoulder wraps for clothing; beachwear; swimwear; 
swimsuits; bathing trunks; swimming costumes; bikinis; 
bikini tops; waistcoats; vests; tank tops; base layer 
clothing; bodysuits; coordinates; costumes; fancy dress 
costumes; aprons; tracksuits; football clothing; football 
kits (football uniform); replica football kits; football 
boots [shoes]; studs for football boots [shoes]; socks 
for football; sports kits, including kits for football, five-
a-side football, volleyball, rugby, basketball, tennis, 
skiing, golf, baseball, running, gymnastics and exercise 
in general not included in other classes; clothing for 
dance; sports shoes; ballet shoes; jazz shoes; articles 
of golf clothing; golf shorts; golf shirts; golf caps; golf 
trousers; moisture-wicking sports pants; moisture-
wicking sports shirts; sports bras; moisture-wicking 
sports bras; parts and fittings for all the aforesaid goods

العمامــات؛ الحجابــات؛ األوشــحة؛ الشــاالت؛ المالبــس الجاهــزة؛ 
االحذيــة؛ الجــزم؛ الصنــادل؛ أحذيــة رياضيــة؛ األحذيــة الرياضيــة 
ــة ذات  ــة؛ األحذي ــة المخملي ــة؛ األحذي ــة الجلدي ــة؛ األحذي الخفيف
الكعــوب؛ ألبســة القــدم القماشــية؛ أحذيــة للشــاطئ؛ أغطيــة 
الــق الألحذيــة؛ القطــع  ف تدفئــة األقــدام؛ مســتلزمات منــع االرف
الرقبــة  ذات  األحذيــة  الألحذيــة؛  كعــاب  الألحذيــة؛  األماميــة 
ــب؛  ــة؛ الشباش ــة ذات األربط ــة؛ األحذي ــوب الألحذي ة؛ كع ــري القص
ــة  ــن ألبس ــة م ــزاء العلوي ــات؛ األج ــدم؛ الضبان ــة الق ــال ألبس نع
ــة  ــتخدام كألبس ــباب اللس ــزم؛ ش ــة للج ــزاء العلوي ــدم؛ األج الق
للقــدم؛ صنــادل بكونهــا ألبســة القــدم؛ األحزمــة؛ حقائــب حمــل 
ــن  ــت م ــال )ليس ــداري الألطف ــر؛ ص ــى الخ ــف ع ي تل

ــىت ــود ال النق
الــورق)؛ حماالــت الصــدر النســائية؛ القمصــان النســائية الداخليــة 
ة؛ مشــدات الخــر؛ الــرداءات؛ الصــدارات )الجــزء االعــى  القصــري
مــن ثــوب المــرأة)؛ األــرواب النســائية؛ أرواب االســتحمام؛ لــوازم 
ــة النســائية؛  ــة؛ القمصــان الداخلي ــري التحتي ــاب الرضــع؛ التنان وثي
ــات  ــات؛ ياق ــم؛ الياق ــات المعاص ــمية؛ عصب ــت الرس ــرت البدال س
قابلــة للفــك؛ البضائــع المصنوعــة مــن الفــراء المصَنــع، تحديــدا: 
المالبــس، األحذيــة وأغطيــة الــرأس؛ القفــازات؛ الطويلــة؛ قفــازات 
بــدون أماكــن الألصابــع؛ مدفئــات اليــد؛ والراويــل الضيقــة؛ 
ــت للجــوارب  ؛ الجــوارب الجــوارب؛ حماال ف ــة الســاق�ي ــة تدفئ أغطي
الطويلــة؛ الجــوارب النســائية الطويلــة؛ المالبــس الضيقــة؛ التنانــري 
ة؛ ثيــاب الرقــص والرياضــة الداخليــة؛ البطانات  المنفوخــة القصــري
)مالبــس)؛  الوجــه  أقنعــة  للنــوم؛  ف  العينــ�ي أغطيــة  الجاهــزة؛ 
ي تربــط عــى العنــق؛ 

أغطيــة الوجــه )مالبــس)؛ الربطــات الــىت
 ربطــات العنــق؛ ربطــات العنــق عــى شــكل وردة؛ مالبــس اللعــب؛
المالبــس؛  المربّعــة؛ جيــوب  الجيــب  مناديــل  القفــز؛  بدالــت 
المالبــس الداخليــة؛  النســائية؛ الراويــل  الداخليــة   المالبــس 
المالبــس  الرياضيــة؛  للتماريــن  الصــدر  حماالــت  التحتيــة؛ 
مــن الداخليــة  المالبــس  المخرمــة؛  األقمشــة  مــن   الداخليــة 
مــن  النســائية  القمصــان  الســاتان؛  النــوم  مالبــس  الســاتان؛ 
 الســاتان؛ القمصــان النســائية مــن المخمــل؛ مالبــس النــوم؛
مالبــس الراحــة؛ البيجامــات؛ اثــواب النــوم النســائية؛ أطقــم 
النســائية الشــاطئ  مالبــس  هنــدي)؛  )لبــاس  ســاري   النــوم؛ 
حــول  تلــف  ي 

الــىت بدالــت  الســباحة؛  مالبــس  الشــاطئ؛ 
 الخــر؛ أثــواب فضفاضــة؛ لفائــف الكتــف للمالبــس؛ ألبســة
الســباحة؛ ألبســة الســباحة؛ المالبــس المخصصــة للســباحة؛ 
المالبــس قطــع  ؛  ف القطعتــ�ي ذات  النســائية  الســباحة   مالبــس 
بــدون  ات  والســرت أكمــام؛  بــدون  الســرت  ؛  ي

للبكيــىف العلويــة 
ــة؛ ــاب الضيقــة العازل ــدون أكمــام للنســاء؛ الثي ف ب ــرأ  أكمــام؛ البال
مــن  المالبــس  الجســم؛  كافــة  تغطــي  ي 

الــىت البدالــت 
البدالــت المريالــت؛  التنكريــة؛  األزيــاء  األزيــاء؛  ؛  ف  قطعتــ�ي
ممارســة  لــوازم  القــدم؛  كــرة  ممارســة  مالبــس  الرياضيــة؛ 
 كــرة القــدم )أزيــاء كــرة قــدم)؛ ثيــاب كــرة القــدم المطابقــة
مســامري  )أحذيــة)؛  القــدم  كــرة  أحذيــة  ؛  ف االلعبــ�ي لثيــاب 
 أحذيــة كــرة القــدم )أحذيــة)؛ جــوارب ممارســة كــرة القــدم؛
كــرة  القــدم،  كــرة  أطقــم  يتضمــن  بمــا  الرياضيــة،  األطقــم 
الســلة، كــرات   ، ي الرجــىب الطائــرة،  كــرات  الخماســية،   القــدم 
الركــض، القاعــدة،  كــرة  لــف،  الجــو  لــج،  ف الرت التنــس، 
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ي فئــات أخــرى؛
 الجمبــاز والتماريــن بشــكل عــام غــري الــواردة �ف

مالبــس  مــواد  الجــاز؛  موســيقى  أحذيــة  الباليــه؛  لرقــص 
المســتخدمة األحذيــة  الرياضيــة؛  األحذيــة  الرقــص؛   مالبــس 
قمصــان  الغولــف؛  للعبــة  ة  قصــري �اويــل  الغولــف؛  رياضــة 
الغولــف؛ للعبــة  الغولــف؛ �اويــل  لعبــة  قبعــات   الغولــف؛ 
القمصــان  للرطوبــة؛  الطــاردة  الرياضيــة  الراويــل 
الرياضيــة؛ الصــدر  حماالــت  للعــرق؛  الطــاردة   الرياضيــة 
ــه  ــورة اعال ــع المذك ــع البضائ ــتلزمات جمي ــع ومس ــة؛ قط .للرطوب

الصدريــات الرياضيــة الطــاردة 

  

 

Date :03/07/2022  التاريخ :03/07/2022

Trademark No.:43022 العالمة التجارية رقم :  43022

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: ASOS Holdings Limited  بإسم :  أسوس هوليدينغز ليمتد

Applicant Address: Greater London House,  
Hampstead Road London NW1 7FB, United 
Kingdom 

العنوان :  غريتري لندن هاوس، هامبستيد روود، لندن أن دبليو1  
، المملكة المتحدة   ي 7أف �ب

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
 activewear  sportswear  outerwear  headwear  ,footwear  ,Clothing
 anoraks ponchos pelerines parkas mantillas  jackets coats overcoats
 dresses wedding dresses lace dresses prom gowns ball skirts dresses
 dresses  satin  dresses  tea  dresses  bridesmaid  dresses  embroidered
 pullovers  cardigans  jumpers  knitwear  dresses  jumper  jerseys
 uniforms suits sweatshirts sweatshirts hooded tops hooded sweaters
 fronts  shirt  shirts  blouses  cummerbunds  suits  wedding  suits
 trousers  tunics  tops  shirts  polo  shirts-tee  shirts-t  shirts  shortsleeve
 straps  trouser  chinos  pants  jogging  shorts  dungarees  jeans  pants
 clothing leather  of  clothing leather  of  imitations  of  clothing braces
 hats paper hats earmuffs caps shower scarves berets beanies caps of
 shawls  scarfs  veils  turbans  hats  top  peaks  cap  hoods  headbands
 leather  sneakers  trainers  sandals  boots  shoes  clothing  made-ready
 footmuffs  shoes  beach  footwear  canvas  shoes  heeled  suede  shoes
 synthetic  shoes  footwear  for  tips  footwear  for  devices  slipping-non
boots lace heels boots-half footwear for bandanas heelpieces leather

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
 الخارجيــة؛ المالبــس الــرأس؛ يــة أغــط ،القــدم ألبســة ،المالبــس
ي المعاطــف الرياضيــة؛ األنشــطة مالبــس الرياضيــة؛ األلبســة

 الــىت
ات؛ المعاطــف؛ المالبــس؛ فــوق ترتــدى ات الطرحــات؛ الســرت  ذات الســرت
ــوات؛ ــحة القلنس ي األوش

ــىت ــع ال ــى توض ؛ ع ف ــ�ي ــس الكتف ــائية المالب  النس
ــة ــة؛ العلوي ــف الفضفاض ــمعة المعاط ــات؛ ذات المش ؛ القبع ف ــات�ي  الفس
؛ ــري ف التنان ــات�ي ــهرة؛ فس ف س ــات�ي ــمية؛ فس ــواب رس ــات أث ــروس؛ وصيف  الع
ف ف ؛ الرســمية غــري الفســات�ي ف المخرمــة؛ األقمشــة مــن فســات�ي  فســات�ي

ف الزفــاف؛ ف المطــرزة؛ الفســات�ي فات الســاتان؛ فســات�ي  الصوفيــة؛ الكــرف
ف ــات�ي ة؛ الفس ــري ــس القص ــه؛ المالب ات؛ المحبوك ف ــرف ــرت ا الك ــة لس  الصوفي

ــة؛ فات المحبوك ــرف ــة؛ الك ات؛ الصوفي ف ــرف ــس الك ــع مالب ــة القط  ذات العلوي
ي الفضفاضــة القمصــان القبعــات؛

فات قلنســوات؛ لهــا الــىت  الرياضيــة الكــرف
 الزفــاف؛ بدالــت البدالــت؛ موحــدة؛ أزيــاء البدالــت؛ الفضفاضــة؛
ــة ــر أربط ــة الخ ــة؛ الرجالي ــان العريض ــدون القمص ــان؛ أزرار؛ ب  القمص
ي القطــع

ــىت  ذات القمصــان الصــدر؛ جهــة مــن القمصــان عــى توضــع ال
ــام ة؛ األكم ــري ــان القص ــام ذات القمص ة؛ األكم ــري ــان القص  ذات القمص
ة؛ األكمــام  العلويــة؛ المالبــس الياقــات؛ ذات القطنيــة القمصــان القصــري
فات ــات؛ الفضفاضــة؛ الطويلــة الكــرف ؛ ألبســة الراويــل؛ البنطلون ف ــرف  الجي

ــس ــة المالب ــن المصنوع ــن م ــن؛ ا القط ــل لخش ة؛ الراوي ــري  القص
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 uppers boot uppers footwear soles inner footwear for soles slippers
 money  belts  footwear  being  sliders  footwear  as  use  for  flops-flip
 bodices capes corsets camisoles brassieres (paper of not( bibs belts
 coats  morning  slips  petticoats  layettes  robes  bath  gowns  dressing
 ,fur  faux  from  made  articles  collars  detachable  collars  wristbands
 muffs  mittens  gloves  headgear  and  footwear  ,clothing  ,namely
 stockings  suspenders  stocking  socks  hosiery  warmers  leg  leggings
 masks  face  masks  sleep  linings  made-ready  leotards  tutus  tights
 playsuits  ties  bow  ties  neckties  ]clothing[  coverings  face  ]clothing[
 underpants  lingerie  clothing  for  pockets  squares  pocket  jumpsuits
 sleepwear satin underwear satin underwear lace bralettes underwear
 pyjamas  loungewear  nightwear  camisoles  velvet  camisoles  satin
 clothing  for  wraps  shoulder  togas  sarongs  saris  sleepsuits  nighties
 costumes swimming trunks bathing swimsuits swimwear beachwear
 clothing  layer  base  tops  tank  vests  waistcoats  tops  bikini  bikinis
 aprons  costumes  dress  fancy  costumes  coordinates  bodysuits
 replica  (uniform  football(  kits  football  clothing  football  tracksuits
 ]shoes[  boots  football  for  studs  ]shoes[  boots  football  kits  football
 side-a-five  ,football  for  kits  including  ,kits  sports  football  for  socks
 ,baseball  ,golf  ,skiing  ,tennis  ,basketball  ,rugby  ,volleyball  ,football
in  included  not  general  in  exercise  and  gymnastics  ,running 
 ballet  shoes  sports  dance  for  clothing  classes  other
 golf  shorts  golf  clothing  golf  of  articles  shoes  jazz  shoes
sports  wicking-moisture  trousers  golf  caps  golf  shirts 
 wicking-moisture  bras  sports  shirts  sports  wicking-moisture  pants
 goods  aforesaid  the  all  for  fittings  and parts  bras  sports

 أحزمــة الكتانيــة؛ الراويــل المناديــل المصنــع؛ الجلــد الجــري؛ �اويــل
مــن الحماالــت؛ الراويــل؛  المالبــس المقلــد؛ الجلــد مالبــس 
ة مالبــس الجلديــة؛ ؛ المزركشــة؛ الكبــري ي

 الصوفيــة القبعــات الطــوا�ت
 االســتحمام؛ قبعات اللفحــات؛ المســتديرة؛ المســطحة القبعــات للــرأس؛
؛ تغطيــة واقيــات ف  الــراس؛ أربطــة الورقيــة؛ القبعــات القبعــات؛ األذنــ�ي
ــوات؛ ــواف القلنس ــات ح ــة؛ القبع ــات األمامي ــمية؛ قبع ــات؛ رس  العمام
 الجــزم؛ االحذيــة؛ الجاهــزة؛ المالبــس الشــاالت؛ األوشــحة؛ الحجابــات؛
 األحذيــة الخفيفــة؛ الرياضيــة األحذيــة رياضيــة؛ أحذيــة الصنــادل؛
ــة؛ ــة الجلدي ــة؛ األحذي ــة المخملي ــوب؛ ذات األحذي ــة الكع ــدم ألبس  الق
ــية؛ ــة القماش ــاطئ؛ أحذي ــة للش ــة أغطي ــتلزمات األقــدام؛ تدفئ ــع مس  من
الــق ف  األحذيــة الألحذيــة؛ كعــاب الألحذيــة؛ األماميــة القطــع الألحذيــة؛ االرف
ة؛ الرقبــة ذات  األربطــة؛ ذات األحذيــة الألحذيــة؛ كعــوب القصــري
 ألبســة من العلويــة األجــزاء الضبانــات؛ القــدم؛ ألبســة نعــال الشباشــب؛
 للقــدم؛ كألبســة اللســتخدام شــباب للجــزم؛ العلويــة األجــزاء القــدم؛
ــادل ــا صن ــة بكونه ــدم؛ ألبس ــة؛ الق ــب األحزم ــل حقائ ــود حم ي النق

ــىت  ال
ــف ــى تل ــر؛ ع ــداري الخ ــال ص ــت( الألطف ــن ليس ــورق م ــت ؛)ال  حماال
ة؛ الداخليــة النســائية القمصــان النســائية؛ الصــدر  مشــدات القصــري
 ؛)المــرأة ثــوب مــن االعــى الجــزء( الصــدارات الــرداءات؛ الخــر؛
ــرواب ــائية؛ األ ــتحمام؛ أرواب النس ــوازم االس ــاب ل ــع؛ وثي ــري الرض  التنان
 عصبــات الرســمية؛ البدالــت ســرت النســائية؛ الداخليــة القمصــان التحتيــة؛
 مــن المصنوعــة البضائــع للفــك؛ قابلــة ياقــات الياقــات؛ المعاصــم؛
 القفــازا الــرأس؛ وأغطيــة األحذيــة ،المالبــس :تحديــدا ،عَالمصــن الفــراء
 الجــوارب؛ الطويلــة؛ اليــد؛ ت مدفئــا الألصابــع؛ أماكــن بــدون قفــازات ت؛
ــت ــوارب حماال ــة؛ للج ــوارب الطويل ــائية الج ــل النس ــة؛ والراوي  الضيق
؛ تدفئــة أغطيــة ف  التنانــري الضيقــة؛ المالبــس الطويلــة؛ الجــوارب الســاق�ي
ة؛ المنفوخــة  البطانــات الداخليــة؛ والرياضــة الرقــص ثيــاب القصــري
ف أغطيــة الجاهــزة؛  أغطيــة ؛)مالبــس( الوجــه أقنعــة للنــوم؛ العينــ�ي
ــه ــس( الوج ــات ؛)مالب ي الربط

ــىت ــط ال ــى ترب ــق؛ ع ــات العن ــق؛ ربط  العن
 مناديــل القفــز؛ بدالــت اللعــب؛ مالبــس وردة؛ شــكل عــى العنــق ربطــات
 النســائية؛ الداخليــة المالبــس المالبــس؛ جيــوب عــة؛ّالمرب الجيــب
 للتماريــن الصــدر حماالــت التحتيــة؛ المالبــس الداخليــة؛ الراويــل
 الداخلية المالبــس المخرمــة؛ األقمشــة مــن الداخليــة المالبــس الرياضيــة؛
 الســاتان؛ مــن النســائية القمصــان الســاتان؛ النــوم مالبــس الســاتان؛ مــن
 الراحــة؛ مالبــس النــوم؛ مالبــس المخمــل؛ مــن النســائية القمصــان
 لبــاس( ســاري النــوم؛ أطقــم النســائية؛ النــوم اثــواب البيجامــات؛
ــدي ــس ؛)هن ــاطئ مالب ــائية الش ي النس

ــىت ــاطئ؛ ال ــس الش ــباحة؛ مالب  الس
 لفائــف فضفاضــة؛ أثــواب الخــر؛ حــول تلــف ألبســة الســباحة؛ بدالــت
 للســباحة؛ المخصصــة المالبــس الســباحة؛ ألبســة للمالبــس؛ الكتــف
؛ ذات النســائية الســباحة مالبــس ف  العلويــة المالبــس قطــع القطعتــ�ي
؛ ي

ات أكمــام؛ بــدون الســرت للبكيــىف ف أكمــام؛ بــدون والســرت  بــدون البالــرأ
ــام ــاء؛ أكم ــاب للنس ــة الثي ــة؛ الضيق ــت العازل ي البدال

ــىت ــي ال ــة تغط  كاف
؛ مــن المالبــس الجســم؛ ف  المريالــت؛ التنكريــة؛ األزيــاء األزيــاء؛ قطعتــ�ي
ــة؛ البدالــت ــوازم القــدم؛ كــرة ممارســة مالبــس الرياضي  كــرة ممارســة ل
؛ لثيــاب المطابقــة القــدم كــرة ثيــاب ؛)قــدم كــرة أزيــاء( القــدم ف  االلعبــ�ي
ــة ــرة أحذي ــدم ك ــة( الق ــامري ؛)أحذي ــة مس ــرة أحذي ــدم ك ــة( الق  ؛)أحذي
 أطقــم يتضمــن بمــا ،الرياضيــة األطقــم القــدم؛ كــرة ممارســة جــوارب
ــرة ــدم ك ــرة ،الق ــدم ك ــية الق ــرات ،الخماس ــرة ك ي ،الطائ ــىب ــرات ،الرج  ك
لــج ،التنــس ،الســلة ف  الجمبــاز ،الركــض ،القاعــدة كــرة ،الجولــف ،الرت
ي الــواردة غــري عــام بشــكل والتماريــن

 موســيقى أحذيــة الباليــه؛ لرقــص �ف
 الرياضيــة؛ األحذيــة الرقــص؛ مالبــس أخــرى؛ فئــات مالبــس مــواد الجــاز؛
ة �اويــل الغولــف؛ رياضــة المســتخدمة األحذيــة  الغولــف؛ للعبــة قصــري
 الغولــف للعبــة �اويــل الغولــف؛ لعبــة قبعــات الغولــف؛ قمصــان
 الرياضيــة القمصــان للرطوبــة؛ الطــاردة الرياضيــة الراويــل ؛
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الرياضيــة الصدريــات الرياضيــة؛ الصــدر حماالــت للعــرق؛ الطــاردة
الطاردة اعاله المذكورة البضائع جميع ومستلزمات قطع للرطوبة؛.

 

Date :03/07/2022  التاريخ :03/07/2022

Trademark No.:43023 العالمة التجارية رقم :  43023

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Amjad Iyad Ahmad Naqouri  بإسم :  أمجد اياد أحمد ناقوري

Applicant Address: Tulkarm, Shwaika   العنوان :  طولكرم، شويكة

Applicant for Correspondence:  
No 
No    

عنوان التبليغ  :  ال يوجد 
 ال يوجد 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
المتعلقــة بهــا، خدمــات التحاليــل واالأبحــاث الصنـــاعية، خدمـــات 

ــر.  ــج الكمبيوتـ ــاد وبرام ــر عت ــم وتطوي تصمي

 Agency Advertising اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :04/07/2022  التاريخ :04/07/2022

Trademark No.:43028 العالمة التجارية رقم :  43028

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Alkarraz Company for 
Packaging, Publications and Distribution 

كة الخراز للتغليف والمطبوعات والتوزيع  بإسم :  �ش
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Applicant Address: nablus - tal street -al noor 
neighorhood - next to al noor mosque - zaid.
kharraz.96@gmail.com - 092336740 

العنوان :  نابلس - شارع تل - حي النور - بجانب جامع النور - 
  zaid.kharraz.96@gmail.com - 092336740

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة والشــاي والــكاكاو والقهــوة االصطناعيــة االأرز التابيــوكا 
الحبــوب  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الدقيــق  والســاغو 
ف والفطائــر والحلويــات الحلويــات المثلجــة عســل النحــل  الخــرب
ف الملــح الخــردل الخــل  ة ومســحوق الخبــري والعســل االأســود الخمــري

ــج.  والصلصــات التوابــل البهــارات الثل

  

 

Date :05/07/2022  التاريخ :05/07/2022

Trademark No.:43029 العالمة التجارية رقم :  43029

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Malak Mohamad Ribhi Hamouri  بإسم :  ملك محمد ربحي حموري

Applicant Address: Five Star Junction, Jaffa Street 
(Beituniya Road) Zahret almadain building –
Ramalalh jawal 0569599562                   

العنوان :  مفرق الخمس نجوم شارع يافا)طريق بيتونيا) -عمارة 
زهرة المدائن -رام الله  جوال 0569599562                    

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Air fragrancing preparations , Almond oil  , Almond 
soap , Aloe vera preparations for cosmetics purposes 
, Antiperspirant soap , Antiperspirants [toiletries]  , 
Aromatics [essential oils]  , Bath salts, not for medical 
purposes , Baths (Cosmetic preparations for)  , 
Cedarwood (Essential oils of) , Cosmetic preparations 
for slimming purposes , Cosmetics , Creams (Cosmetic-)  
, Creams (Skin whitening -) , Deodorants for human 
beings or for animals   , Disinfectant soap  , Dry 
shampoos , Flowers (Extracts of—) [perfumes] , Hair 
lotions , Medicated soap  , Shampoos , Shampoos for 
pets , Waving preparations for the hair 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تعطــري الجــو ، .زيــت اللــوز ، صابــون اللــوز ،  مســتحرف
ا الأغــراض التجميــل ، صابــون مضــاد  ــار االألوفــري ات صب مســتحرف
للعــرق ، مضــادات للعــرق )مــواد تواليــت) ، عطــور زيــوت عطريــة 
ات تجميليــة  ، أمــالح اســتحمام ليســت لغايــات طبيــة ، مســتحرف
ات  ســتحمام ، زيــوت عطريــة مــن خشــب االأرز ، مســتحرف لالإ
كريمــات   ، تجميــل  ات  مســتحرف  ، التنحيــف  لغايــات  تجميــل 
ة ، مزيــالت روائــح كريهــة  تجميليــة ، كريمــات لتبييــض البــرش
ات الشــامبو  نســان أو الحيــوان ، صابــون مطهــر ، مســتحرف لالإ
ــعر ،  ــن للش ــوالت لوش ــور) ، غس ــور )عط ــات زه ــاف ، خالص الج
ات  ي ، شــامبو ، شــامبو للحيوانــات االأليفــة ، مســتحرف صابــون طــىب

ــعر  ــد الش تجعي
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Date :05/07/2022  التاريخ :05/07/2022

Trademark No.:43042 العالمة التجارية رقم :  43042

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Arma Limited Company  كة آرما المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address: Fifth Floor, Third Tower, 
Nextracom - Siber City - Ibene - Republic of  
Mauritius. 

ي - 
سيىت اكوم - سيبري ج الثالث، نيكسرت العنوان :  الدور الخامس، الرب

إبيىف - جمهورية موريشيوس.  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

للشــعر، منظفــات أســنان. 

اطات خاصة:االلوان الزهري واالزرق واالبيض واالصفر اشرت

  

 

Date :05/07/2022  التاريخ :05/07/2022

Trademark No.:43043 العالمة التجارية رقم :  43043

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

456  
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Applicant Name: Arma Limited Company 
كة آرما المحدودة  بإسم :  �ش

Applicant Address: Fifth Floor, Third Tower, 
Nextracom - Siber City - Ibene - Republic of  
Mauritius. 

ي - 
سيىت اكوم - سيبري ج الثالث، نيكسرت العنوان :  الدور الخامس، الرب

إبيىف - جمهورية موريشيوس.  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

للشــعر، منظفــات أســنان. 

اطات خاصة:االلوان االزرق واالصفر واالبيض اشرت

  

 

Date :05/07/2022  التاريخ :05/07/2022

Trademark No.:43044 العالمة التجارية رقم :  43044

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Arma Limited Company  كة آرما المحدودة بإسم :  �ش

Applicant Address: Fifth Floor, Third Tower, 
Nextracom - Siber City - Ibene - Republic of  
Mauritius. 

ي - 
سيىت اكوم - سيبري ج الثالث، نيكسرت العنوان :  الدور الخامس، الرب

إبيىف - جمهورية موريشيوس.  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي غســل وكي 

ات تبييــض االأقمشــة ومــواد أخــرى تســتعمل �ف مســتحرف
ات تنظيــف وصقــل وجــىي وكشــط، صابــون،  المالبــس، مســتحرف
ات تجميــل، غســول لوشــن  عطــور وزيــوت عطريــة، مســتحرف

للشــعر، منظفــات أســنان. 
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Date :05/07/2022  التاريخ :05/07/2022

Trademark No.:43045 العالمة التجارية رقم :  43045

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: Respect Consulting Company  ام لالستشارات كة االحرت بإسم :  �ش

Applicant Address: Floor 3- Building 14-  Imseeh 
Complex- Shat Al Arab St- Um Uthainah- Amman- 
Jordan 

العنوان :  الطابق3- عمارة 14- مجمع امسيح- شارع شط العرب- 
ام اذينة- عمان- االردن  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Immigration Services,  Legal services; security services 
for the protection of property and individuals; personal 
and social services rendered by others to meet the 
needs of individuals. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــة لحماي ــات امني ــة وخدم ــات قانوني ــن، خدم ــات المهاجري خدم
يقدمهــا  واجتماعيــة  شــخصية  وخدمــات  واالفــراد  الممتلــكات 

ــراد.  ــات االف ــة حاج ــرون لتلبي اخ

 SERVICES اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :06/07/2022  التاريخ :06/07/2022

Trademark No.:43046 العالمة التجارية رقم :  43046

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE  ي دانون
ي جر�ف

بإسم :  كومبا�ف
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Applicant Address17: , boulevard Haussmann  , 
75009 PARIS FRANCE 

العنوان :  17، بولفار هوسمان 75009 باريس ،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Milk and milk products ; yogurt ; milk substitutes ; 
plant-based milk and milk products, namely milks 
derived from plants, vegetables, grains, nuts, seeds, 
beans and fruits; cottage cheese ; milk beverages, milk 
predominating ; powdered milk; compotes ; fruit-based 
snack foods ; nut-based snack bars ; seed-based snack 
bars ; probiotic dairy-based snack bar; yogurt-based 
snack foods; fruit purees. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف زبــادي )رائــب)؛ بدائــل الحليــب؛  الحليــب ومنتجــات الحليــب؛ لــ�ب
ي ومنتجــات حليــب نباتيــة، وبخاصــة الحليــب المشــتق 

حليــب نبــا�ت
والبــذور  والمكــرات  والحبــوب  وات  والخــرف النباتــات  مــن 
ي 

ــىت ــب، ال ــات الحلي وب ــش؛ مرش ف قري ــ�ب ــه؛ ج ــا والفواك والفاصولي
يكــون الحليــب هــو الســائد فيهــا؛ مســحوق الحليــب؛ فواكــه 
مطبوخــة بالســكر؛ وجبــات خفيفــة أساســها الفوكــه؛ قوالــب مــن 
وجبــات خفيفــة أساســها المكــرات؛ قوالــب مــن وجبــات خفيفــة 
ــة أساســها منتجــات  ــات خفيف ــن وجب ــب م ــذور ؛ قوال ــها الب أساس
ــات خفيفــة أساســها  ــا النافعــة؛ وجب ي ي تحــوي البكتري

ــىت ــان ال االألب
ــه.  ــس الفواك ــب)؛ هري ــادي )الرائ ف الزب ــ�ب الل

  

 

Date :06/07/2022  التاريخ :06/07/2022

Trademark No.:43047 العالمة التجارية رقم :  43047

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE  ي دانون
ي جر�ف

بإسم :  كومبا�ف

Applicant Address17: , boulevard Haussmann  , 
75009 PARIS FRANCE 

العنوان :  17، بولفار هوسمان 75009 باريس ،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
: Cereals and preparations made from cereals; breakfast 
cereals; cereal bars; muesli; snack food, cereal-based; 
snack food, rice-based; biscuits; high-protein cereals 
bars; energy bars other than for dietary or medical 
purposes; cakes ; pastries ; sugar confectionery ; dessert 
mousses [confectionery]; pancakes ; waffles ; chocolate 
; cocoa-based beverages ; chocolate-based beverages ; 
coffee-based beverages ; tea-based beverages ; custard

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حبــوب  الحبــوب؛  مــن  المصنوعــة  ات  والمســتحرف الحبــوب 
ــها  ــة أساس ــات خفيف ؛ وجب ــىي ــوب؛ الموس ــب الحب ــار؛ قوال فط االإ
االأرز ؛ بســكويت؛ قوالــب  الحبــوب؛ وجبــات خفيفــة أساســها 
ــدة  ــالف المع ــة بخ ــب الطاق ؛ قوال ف ــ�ي وت ــبة الرب ــة نس ــوب عالي حب
الأغــراض الحميــة الغذائيــة أو االأغــراض الطبيــة؛ كيــك؛ معجنــات؛ 
حلويــات الســكر؛ موســية حلــوى الفاكهــة ]حلويــات[؛ فطائــر 
ــها ــات أساس وب ــوكوالتة؛ مرش ــل؛ ش ــة الوف ــك)؛ كعك ــالة )بانكي مح
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

; ice cream ; sherbets [ices] ; edible ices ; fruit coulis 
[sauces] ; chocolate-based spreads ; chocolate spreads 
containing nuts. 

أساســها  وبــات  الشــوكوالتة؛ مرش اساســها  وبــات  الــكاكاو؛ مرش
د؛ بوظــة )أيســكريم)؛  وبــات أساســها الشــاي؛ كســرت القهــوة؛ مرش
ــن  ــوىلي م ــة الك ــالأكل؛ صلص ــة ل ــات صالح ــات[ ؛ مثلج اب ]مثلج �ش
الفواكــه ]صلصــات[؛ منتجــات قابلــة للَدهــن أساســها الشــوكوالتة؛ 
منتجــات قابلــة للَدهــن مــن الشــوكوالتة تحتــوي عــى المكــرات. 

  

 

Date :06/07/2022  التاريخ :06/07/2022

Trademark No.:43048 العالمة التجارية رقم :  43048

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: COMPAGNIE GERVAIS DANONE  ي دانون
ي جر�ف

بإسم :  كومبا�ف

Applicant Address17: , boulevard Haussmann  , 
75009 PARIS FRANCE 

العنوان :  17، بولفار هوسمان 75009 باريس ،فرنسا  

Applicant for Correspondence:  
Baianat Intellectual Property 
Baianat Intellectual Property Palestine -Nablus 
Rafidia st 6 floor  tel 092389202    

عنوان التبليغ  :  بيانات للملكية الفكرية 
 بيانات للملكية الفكرية  - نابلس -رفيديا  عمارة جوال ط 6 تلفون 

 092389202

Goods/Services:
Mineral water [beverages]; still or sparkling water 
(mineral or not); flavored waters (mineral or not); 
flavored drinks; fruit beverages and fruit juices; fruit 
or vegetable-based beverages; vegetable beverages 
and vegetable juices; non-alcoholic beverages; protein 
drinks; protein-enriched sports beverages; waters 
enriched with nutrients, not being for medical use; 
beverages enriched with additional minerals (not 
being for medical use); beverages enriched with added 
vitamins (not for medical purposes); mineral-enriched 
non-alcoholic beverages, not being for medical use; 
smoothies; lemonades ; sodas ; tonic; energy drinks ; 
isotonic beverages; pastilles for effervescing beverages 
; powders for effervescing beverages; syrups and other 
preparations for making non-alcoholic beverages; non-
alcoholic plant-based beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات[؛ ميــاه راكــدة أو فــوارة )معدنيــة أو غــري  ميــاه معدنيــة ]مرش
وبــات  معدنيــة)؛ ميــاه منكهــة )معدنيــة أو غــري معدنيــة)؛ مرش
وبــات أساســها  وبــات الفواكــه وعصائــر الفواكــه؛ مرش منكهــة؛ مرش
وعصائــر  اوات  الخــرف وبــات  مرش اوات؛  الخــرف أو  الفواكــه 
بروتينيــة؛  وبــات  مرش كحوليــة؛  غــري  وبــات  مرش اوات؛  الخــرف
ــات،  ــة المغذي ــاه غني ؛ مي ف ــ�ي ف للرياضي ــ�ي وت ــة بالرب ــات غني وب مرش
ضافيــة  وبــات غنيــة بالمعــادن االإ ؛ مرش ي ليســت لالســتخدام الطــىب
بالفيتامينــات  غنيــة  وبــات  مرش )؛  ي الطــىب لالســتخدام  )ليســت 
ــة  ــري كحولي ــات غ وب )؛ مرش ي ــىب ــتخدام الط ــت لالس ــة )ليس المضاف
اب محــى محــرف  ؛ �ش ي غنيــة بالمعــادن، ليســت لالســتخدام الطــىب
ــات  وب ــودا؛ مرش ــة؛ ص )؛ ليموناض ي

ــمو�ش ــة )س ــه الطازج ــن الفواك م
وبــات تواتريــة؛ أقراص  وبــات الطاقــة؛ مرش منعشــة ومنشــطة؛ مرش
اب  وبــات الفــوارة؛ �ش وبــات الفــوارة؛ مســاحيق للمرش محــالة للمرش
وبــات  وبــات غــري الكحوليــة؛ مرش ات أخــرى لعمــل المرش ومســتحرف

ــات.  ــها النبات ــة أساس ــري كحولي غ
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Date :06/07/2022  التاريخ :06/07/2022

Trademark No.:43051 العالمة التجارية رقم :  43051

Class: 17 ي الصنف :   17
�ف

Applicant Name: Triple R Trading and Marketing 
Company 

كة تريبل آر للتجارة والتسويق  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Beitunia Street, Ain 
Arik 

ف عريك   العنوان :  رام الله شارع بيتونيا ع�ي

Applicant for Correspondence:  
INJAZ consulting services law firm 
Ramallah - Al-Irsal Street - Al-Absi Building - 
Seventh Floor    

عنوان التبليغ  :  مكتب انجاز للخدمات االستشارية 
 رام الله - شارع االرسال - عمارة العبسي - الطابق السابع ] جوال 

 0598959993

Goods/Services:
Draught excluder strips, Fabrics (insulating), Foils of 
metal for insulating, plaster (insulating) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
طة مانعة للسحب، أنسجة عازلة، رقائق معدنية للعزل،  أ�ش

لصقات عازلة 
  

 

Date :06/07/2022  التاريخ :06/07/2022

Trademark No.:43052 العالمة التجارية رقم :  43052

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Caviar Seafood Restaurants 
Company 

كة مطاعم كافيار للمأكوالت البحرية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Al-Tira Ramallah, Main Street, 
Al-Bazzar Building, fourth floor, above the Arab 
Bank 

ار الطابق  ف ة رام الله الشارع الرئيسي عمارة الرب العنوان :  الطري
ي   الرابع فوق البنك العر�ب

Applicant for Correspondence:  
Adv Laith Al-Dahla 
Adv Laith Al-Dahla Ramallah, Al-Manara 
Roundabout, Jaber Gouda Building, 2nd Floor, 
Mobile 0599836137    

عنوان التبليغ  :  المحامي ليث الدحلة 
 المحامي ليث الدحلة رام الله دوار المنارة عمارة جرب جودة ط 2 جوال 

 0599836137

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ،المطاعم ،  ويد بالطعام والرش ف يات ، المقاهي ، الرت الكافتري

مطاعم الخدمة الذاتية ، مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

  Caviar اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت
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Date :06/07/2022  التاريخ :06/07/2022

Trademark No.:43053 العالمة التجارية رقم :  43053

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Eti Gida Sanayi ve Ticaret 
Anonim Sirketi 

ي لصناعة المواد الغذائية والتجارة المساهمة 
كة إ�ت بإسم :  �ش

Applicant Address: Organize Sanayi Bolgesi 11. 
Cadde Eskisehir TURKEY 

ف ساناي بوليسي 11 كادي اسكي شهري تركيا   العنوان :  اورغانري

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري

Goods/Services:
Biscuits; chocolates; pastries; crackers; wafers; cakes; 
tarts; desserts, namely, bakery desserts, desserts based 
on flour and chocolate; breads; puffed grains; oatmeal; 
breakfast cereals; ice cream; edible ices 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بســكويت؛ شــوكوالتة؛ فطائــر )معجنــات)؛ بســكويت رقيــق هــش؛ 
بســكويت رقيــق هــش ومحشــو؛ كيــك؛ تورتــات )كيــك بالفواكــه)؛ 
حلــوى، وخاصــًة، الحلويــات المخبــوزة؛ حلويــات أساســها الدقيــق 
؛ الحبــوب المنتفخــة؛ دقيــق الشــوفان؛ حبــوب  ف والشــوكوالتة؛ خــرب

االفطــار؛ بوظــة )أيســكريم)؛ مثلجــات صالحــة لــالأكل 

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43055 العالمة التجارية رقم :  43055

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Samer Othman Mahmoud Othman بإسم :  سامر عثمان محمود عثمان  

Applicant Address: Ramallah Beit Ur Al-Tahta 
Main Street Mobile 0598601091   

العنوان :  رام الله بيت عور التحتا الشارع الرئيسي جوال 
    0598601091
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Applicant for Correspondence:  
Samer Othman Mahmoud Othman
Ramallah Beit Ur Al-Tahta Main Street Mobile 
0598601091   

عنوان التبليغ  :  سامر عثمان محمود عثمان  
 رام الله بيت عور التحتا الشارع الرئيسي جوال 0598601091

Goods/Services:
Cereal preparations , Chips [cereal products] , Coffee 
, Condiments , Cooking salt , Corn flakes , Corn flour , 
Corn (Pop-)  , Popcorn , Rice , Spices , Sugar , Semolina

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الحبــوب ، رقائــق )منتجــات حبــوب) ، قهــوة ، توابــل  مســتحرف
، ملــح ، رقائــق ذرة ، دقيــق ذرة ، بوشــار )حــب الــذرة) ، بوشــار ، 

أرز ، بهــارات ، ســكر ، ســميد

وطة بعدم حماية السبلة بمعزل عن العالمة  اطات خاصة:مرش اشرت
التجارية 

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43058 العالمة التجارية رقم :  43058

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
DNA chips; electric locks for vehicles; instruments for 
diagnosis [for scientific use]; laboratory instruments 
[other than for medical use]; apparatus and instruments 
for physics; optical apparatus and instruments except 
for glasses and photographic apparatus; vehicle safety 
equipment, namely, cameras; blind-spot detection 
cameras for exposing and eliminating the blind spots 
on both sides of the vehicle; black box camera for cars; 
car recognizing cameras; night vision infrared cameras 
with built-in airlines; photographic equipment; video 
conferencing apparatus; home theater systems; 
audiovisual teaching apparatus; distance sensors; 
lidar sensor for detecting objects and motions for 
autonomous cars; blind spot motion detecting sensors; 
blind spot object detecting sensors; blind spot motion

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــا ت؛ أدوات  ــة للمركب ــال الكهربائي ــووي؛ األقف ــض الن ــق للحم رقائ
ــن  ــدا ع ات )ع ــرب ــي)؛ أدوات المخت ــتخدام العلم ــخيص )اللس للتش
؛  ي

ــا�أ ي ف ــتخدام الفري ــدوات اللس ــزة واأل )؛ األجه ي ــىب ــتخدام الط اللس
ــزة  ــارات وأجه ــا كان للنظ ــتثناء م ــة باس ــدوات البري ــزة واأل األجه
؛ معــدات الســالمة للمركبــات، تحديــدا:  ي

التصويــر الفوتوغــرا�ف
آالــت التصويــر؛ آالــت تصويــر للكشــف عــن النقــاط العمياء لكشــف 
ا  ــري ــدوق الكام ــيارة؛ صن ي الس ــىب ــى جان ــاء ع ــاط العمي ــة النق وإزال
ات  ــري ــيارات؛ كام ــى الس ــرف ع ات التع ــري ــيارات؛ كام ــود للس األس
ــوط  ــع الخط ــراء م ــوق الحم ــعة ف ــة باألش ــة العامل ــة الليلي الرؤي
ــد  ــزة عق ؛ أجه ي

ــرا�ف ــر الفوتوغ ــدات التصوي ــة؛ مع ــة المدمج الجوي
؛ أجهــزة  ىلي ف المؤتمــرات المــرئ يــة عــن بعــد؛ أنظمــة المــرح المــرف
حساســات  المســافات؛  حساســات  وبريــة؛  ســمعية  تعليــم 
ليــدار لكشــف األشــياء والحــركات للســيارات ذاتيــة الحركــة؛ أجهــزة
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sensors; sensors for measuring speed; apparatus for 
testing vehicle brakes; apparatus for testing vehicle 
transmissions; thermostats for vehicles; apparatus for 
driving vehicles automatically; parking sensors for 
vehicles kilometer recorders for vehicles; diagnostic 
apparatus for vehicles automatic indicators of low 
pressure in vehicle tyres; sensors for engines; sensors 
for determining position, velocity, acceleration and 
temperature; sensors for determining position; 
automatic vehicle speed control apparatus; motion 
sensors for automobiles; electronic sensors for 
automobiles, namely, forward and backward safety 
sensors; speed sensors for automobiles; OBD (On-Board 
Diagnosis) appratus for automobiles; electronic sensors 
for automobiles, namely, detector units for use in 
controlling the actuation and operation of automotive 
safety apparatus and equipment; electronic sensors for 
automobiles, namely, sensors for use in controlling the 
actuation and operation of automotive safety apparatus 
and equipment; parking and locational sensors for 
automobiles; parking sensors for automobiles; crash 
sensors for automobiles; odometers; vehicle safety 
equipment, namely, back-up sensors; electronic 
sensors for vehicles; lateral distance sensor for cars; 
lateral safety sensor for cars; measuring instruments; 
vehicle speed control apparatus; temperature and 
environmental sensors for measuring the presence of 
objects in the environment and the speed, trajectory, 
and heading of objects; protective eyeglasses; 
sunglasses; eye glasses; eyeglass cases; time recording 
equipment; calculating machines, data-processing 
equipment and computers; warning apparatus for 
engine virtual sound of automobiles; collision alarms; 
alarms for tire pressure monitoring system; theft 
prevention apparatus; signals, luminous or mechanical; 
warning lamps for vehicles; fire trucks; air sensor for 
vehicles; USB battery chargers for use in automobiles; 
robotic electrical control apparatus; uninterruptible 
electrical power supplies; voltage regulators for 
vehicles; electrical controlling devices for engines; 
charging appliances for rechargeable equipment; 
charging stations for electric vehicles; electricty energy 
supply controller; electrical controlling devices; control 
installations (Electric -); apparatus and instruments for 
regulating electricity; regulating apparatus, electric; 
apparatus and instruments for conveying, distributing, 
transforming, storing, regulating or controlling electric 
current; current rectifiers; apparatus for adjusting 
headlights; solar modules; batteries for vehicles; fuel 
cells; batteries for automobiles; rechargable batteries; 
batteries for electric vehicles; electric batteries; 
nickel-hydrogen batteries; energy storage apparatus 
comprised of batteries; power bank (rechargeable

استشــعار  أجهــزة  العميــاء؛  النقطــة  حركــة  كشــف  استشــعار 
ي 

للكشــف عــن النقــاط العميــاء؛ أجهــزة اس تشــعار الحركــة �ف
ــص  ــزة لفح ــة؛ األجه ــاس الرع ــات قي ــاء؛ حساس ــة العمي النقط
ات نقــل الرعــات  ف مكابــح المركبــات؛ األجهــزة لفحــص تجهــري
قيــادة  أجهــزة  للمركبــات؛  الحــرارة  تنظيــم  أجهــزة  للمركبــات؛ 
ــات؛ أجهــزة  ــا؛ حساســات االصطفــاف للمركب الســيارات أوتوماتيكي
ات للمركبــات؛ أجهــزة التشــخيص للمركبــات؛  تســجيل الكيلومــرت
ــات؛  ــت المركب ي عجال

ــض �ف ــط المنخف ــة للضغ ات التلقائي ــؤ�ش الم
حساســات المحــركات؛ أجهــزة استشــعار تحديــد المواقــع والرعــة 
ــع؛  ــد المواق ــعار تحدي ــزة استش ــرارة؛ أجه ــة الح ــارع ودرج والتس
أجهــزة التحكــم اآلليــة برعــة المركبــات؛ أجهــزة استشــعار الحركــة 
تحديــدا:  للســيارات،  كهربائيــة  استشــعار  أجهــزة  للســيارات؛ 
ــعار  ــزة استش ــة؛ أجه ــة والخلفي ــان األمامي ــعار األم ــزة استش أجه
ف الطائــرة)  ي دي )التشــخيص عــى مــ�ت الرعــة للســيارات؛ جهــاز او �ب
للســيارات،  كهربائيــة  استشــعار  أجهــزة  للســيارات؛  مناســب 
ي تشــغيل 

ي التحكــم �ف
تحديــدا: وحــدات الكاشــف الســتخدامها �ف

ــة  ــعار كهربائي ــزة استش ــيارات؛ أجه ــالمة الس ــدات س ــزة ومع أجه
ــم  ي التحك

ــتخدامها �ف ــعار الس ــزة استش ــدا: أجه ــيارات، تحدي للس
ي تشــغيل أجهــزة ومعــدات ســالمة الســيارات؛ أجهــزة استشــعار 

�ف
وقــوف الســيارات والمواقــع للســيارات؛ أجهــزة استشــعار وقــوف 
عــدادات  الســيارات؛  تحطــم  استشــعار  أجهــزة  الســيارات؛ 
المســافة؛ معــدات الســالمة للمركبــات، تحديــدا: مجســات الدعم؛ 
ونيــة للســيارات؛ أجهــزة استشــعار المســافة  أجهــزة استشــعار الكرت
ي للســيارات؛  الجانبيــة للســيارات؛ أجهــزة استشــعار األمــان الجانــىب
ي �عــة الســيارة؛ أجهــزة استشــعار 

أدوات قيــاس؛ جهــاز التحكــم �ف
ي البيئــة والرعــة 

درجــة الحــرارة والبيئيــة لقيــاس وجــود األشــياء �ف
والمســار وعنــوان األشــياء؛ النظــارات الواقية؛ النظارات الشمســية؛ 
ــجيل  ــدات تس ــة؛ مع ــارات الطبي ــب للنظ ــة؛ عل ــارات البري النظ
الوقــت؛ اآاللت الحاســبة ومعــدات معالجــة البيانات والحواســيب؛ 
ــرك  ــط المح ــة ضغ ــة مراقب ــذار ألنظم ــوت اإلن ــر ص ــزة تحذي أجه
ي للســيارات؛ أجهــزة إنــذار االصطــدام؛ أجهــزة اإلطارات؛ 

ا�ف االفــرت
أجهــزة منــع ال �قــات؛ اإلشــارات المضيئــة أو الميكانيكيــة؛ 
مصابيــح تحذيــر للمركبــات؛ شــاحنات إطفــاء الحرائــق؛ حساســات 
اللســتخدام  ي  �ب اس  يــو  بطاريــات  شــواحن  للمركبــات؛  الهــواء 
ي الســيارات؛ أجهــزة تحكــم كهربائيــة آليــة؛ مــزودات الطاقــة 

�ف
ــات؛  ــة للمركب ــة اللنقطــاع؛ منظمــات الفولتي ــة غــري القابل الكهربائي
أجهــزة التحكــم الكهربائيــة للمحــركات؛ معــدات الشــحن للمعــدات 
القابلــة إلعــادة الشــحن؛ محطــات الشــحن للمركبــات الكهربائيــة؛ 
التحكــم الكهربائيــة؛ أجهــزة  الطاقــة  ويــد  ف برت التحكــم   أجهــزة 
الكهربائيــة؛  التنظيــم  أجهــزة  الكهربــاء؛  م  لتنظــي  واألــدوات 
األجهــزة الكهربائيــة؛  التحكــم  ات  ف تجهــري  الكهربائيــة؛ 
تخزيــن  أو  تحويــل  أو  توزيــع  أو  توصيــل  وأدوات  أجهــزة 
مّقومــات ؛  ي

الكهربــا�أ بالتيــار  التحكــم  أو  تنظيــم   أو 
األماميــة؛  المصابيــح  ضبــط  جهــاز  ؛  ي

الكهربــا�أ التيــار 
خاليــا للمركبــات؛  بطاريــات  الشمســية؛  الطاقــة   وحــدات 
القابلــة  البطاريــات  للســيارات؛  البطاريــات  الوقــود؛ 
البطاريــات الكهربائيــة؛  ت  للمركبــا  البطاريــات   للشــحن؛ 
ــة ــن الطاق ــاز تخزي ؛ جه ف ــ�ي ــكل الهيدروج ــات ني ــة؛ بطاري الكهربائي
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batteries); electricity measuring apparatus 
and instruments; starter cables for motors; 
electric cables, wires, conductors and connection 
fittings therefor; electric hybrid cables; black boxes 
[data recorders]; voice processing systems; video 
recording apparatus for vehicles; car cassette players; 
smartwatches; wearable computers; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound, 
images and data; remote monitoring apparatus; 
electronic monitoring instruments, other than for 
medical use; television monitoring apparatus; GPS 
navigation device;  GPS tracking and location devices; 
remote control apparatus for industrial automation 
instruments; radar object detectors for vehicles; 
electric igniting apparatus for igniting at a distance for 
vehicles; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; remote control apparatus; GPS navigation 
devices for cars; electric telecommunications apparatus; 
Audio Video Navigation for vehicles mounted with in-
vehicle simple payment system; telecommunication 
apparatus for use in cars; terminals for electronic 
transaction with built in cars; electronic terminals for 
highway toll collection; laboratory robots; humanoid 
robots with artificial intelligence for use in scientific 
research; software for controlling robots; downloadable 
computer software for the provision of information 
relating to vehicle trip information history, parking 
location management, trip information, vehicle health 
management, driving information, and third-party 
promotional data in the form of advertising for drivers; 
downloadable and recorded computer software for 
autonomous driving of motor vehicles; recorded 
software for data processing for autonomous driving 
control; downloadable and recorded computer 
software for autonomous vehicle navigation, steering, 
calibration, and management; downloadable software 
for parking location identification; downloadable 
and recorded computer software for vehicle navigation; 
recorded software for vehicle fleet launching, 
coordination, calibrating, direction, and management; 
downloadable and recorded computer software for 
controlling vehicle communications networks; 
downloadable and recorded computer software 
platforms for advanced safety and driver assistance 
systems for vehicles; computer programs and software 
for vehicles; downloadable software for the control 
and remote control of vehicles; computer databases; 
computer software for simple payment; computer 
application software for use on smart phones for simple 
payment; in-vehicle Audio Video Navigation software 
for simple payment; software for secure data storage 
and retrieval and transmission of customer information 
used by individuals, banking and financial institutions

ــحن)؛  ــة للش ــات قابل ــة )بطاري ــك الطاق ــات؛ بن ــن البطاري ــون م يتك
أجهــزة وأدوات قيــاس الكهربــاء؛ كوابــل التشــغيل للمحــركات؛ 
الكوابــل واألســالك الموصالــت الكهربائيــة وتركيبــات توصيلهــا؛ 
الكابالــت الكهربائيــة الهجينــة؛ الصناديــق الســوداء )مســجالت 
ــو  ــجيل الفيدي ــزة تس ــوت؛ أجه ــة الص ــة معالج البيانــات)؛ أنظم
للمركبــات؛ مشــغالت الكاســيت للســيارات؛ الســاعات الذكيــة؛ 
ي يمكــن ارتداؤهــا؛ أجهــزة تســجيل أو إرســال 

أجهــزة الحاســوب الــىت
أو نســخ الصــوت والصــور والبيانــات؛ أجهــزة المراقبــة عــن بعــد؛ 
؛  ي ــىب ــتخدام الط ــا كان اللس ــدا م ــة، ع وني ــة اإللكرت ــدات المراقب مع
العالميــة؛  المواقــع  تحديــد  أجهــزة  ؛  ي

تلفزيــو�ف مراقبــة  جهــاز 
ــد  ــي لتحدي ــام العالم ــع بالنظ ــد المواق ــب وتحدي ات التعق ف ــري تجه
ــة؛  ــة الصناعي ــزة األتمت ــد ألجه ــن بع ــم ع ــزة التحك ــع؛ أجه المواق
كاشــفات األجســام للمركبــات عــن طــري ق الــرادار؛ جهــاز إش 
ي إلشــعال الســيارات عــن بعــد؛ أجهــزة المالحــة

 عــال كهربــا�أ
ــن  ــم ع ــزة التحك ــات)؛ أجه ف المركب ــ�ت ــى م ــيب ع ــات )حواس للمركب
ــة  ــات المركب ــة ل لمركب ــه اس المرئي ــي بي ــة ج ــزة المالح ــد؛ أجه بع
ــزة  ــة؛ أجه ــدى الكهربائي ــدة الم ــال بعي ــزة االتص ــيارات؛ أجه للس
المالحــة الصوتيــة مــع أنظمــة دفــع المبالــغ البســيطة داخــل 
ي الســيارات؛ محطــات

 المركبــات؛ األجهــزة االلســلكية اللســتخدام �ف
محطــات  الســيارات؛  ي 

�ف الموجــودة  ونيــة  اإللكرت التعامالــت 
الريعــة؛  الطــرق  عــى  المــرور  رســوم  لتحصيــل  ونيــة  إلكرت
ات؛ الروبوتــات الشــبيهة بالبــرش ذات الــذكاء  روبوتــات المختــرب
مجيــات  الرب العلمــي؛  البحــث  ي 

�ف الســتخدامها  اعــي  االصطــن 
يــل لتوفــري  ف ي الروبوتــات؛ برمجيــات حاســوب قابلــة للترف

للتحكــم �ف
المعلومــات المتعلقــة بتاريــخ معلومــات رحلــة الســيارة وخدمــات 
ســالمة  وإدارة  الرحالــت  معلومــات  االصطفــاف،  مواقــع  إدارة 
ويــج يــة الآلخريــن  المركبــات ومعلومــات القيــادة والبيانــات الرت
ــة  ــوب القابل ــات الحاس ؛ برمجي ف ــائق�ي ــن الس ــن ع ــكل اإلعال ــى ش ع
برمجيــات  للســيارات؛  الذاتيــة  للقيــادة  والمســجلة  يــل  ف للترف
المســتقلة؛  القيــادة  ي 

�ف للتحكــم  البيانــات  لمعالجــة  مســجلة 
يــل والمســجلة للمالحــة الذاتيــة ف  برمجيــات الحاســوب القابلــة للترف
مجيــات؛ برمجيــات قابلــة  للمركبــة وتوجيــه ومعايــرة وإدارة الرب
ــوب  ــات الحاس ــيارات؛ برمجي ــوف الس ــع وق ــد موق ي للتحدي ف ــرف للت
مجيــات  الرب الســيارة؛  ي 

�ف للمالحــة  والمســجلة  يــل  ف للترف القابلــة 
ــه  ــرة وتوجي ــيق ومعاي ــات وتنس ــطول المركب ــق أس ــجلة إلطال المس
يل والمســجلة ف مجيــات؛ برمجيــات الحاســوب القابلــة للترف  وإدارة الرب
برمجيــات  منصــات  المركبــات؛  اتصاالــت  شــبكات  ي 

�ف للتحكــم 
يــل والمســجلة ألنظمــة الســالمة المتقدمــة  ف الحاســوب القابلــة للترف
الحاســوب  وبرمجيــات  برامــج  للمركبــات؛  الســائق  ومســاعدة 
ي 

يــل للتحكــم والتحكــم عــن بعــد �ف ف للمركبــات؛ برمجيــات قابلــة للترف
 المركبــات؛ قواعــد بيانــات الحاســوب؛ برمجيــات الحاســوب للدفــع
البســيط؛ برمجيــات الــح اســوب اللســتخدام عــى الهواتــف الذكيــة 
للدفــع البســيط؛ برنامــج مالحــة الصــوت والفيديــو داخــل المركبــة 
ــات  ــن للبيان جاع اآلم ــرت ــن واالس ــات التخزي ــيط؛ برمجي ــع بس لدف
واإلرســال اآلمــن لمعلومــات العمــالء المســتخدمة مــن قبــل 
؛ ي

و�ف ــرت ــع اإللك ــة للدف ــة والمالي ــات المرفي ــخاص، المؤسس  األش
تطبيقــات الهواتــف الذكيــة القابلــة للتحميــل )برمجيــات)؛ برمجيــات 
الخرائــط الطريــق،  مخططــات  مــع  اللســتخدام  الحاســوب 
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for electronic payment; downloadable smart phone 
application (software); computer software for use with 
route planners, electronic maps and digital dictionaries 
for navigation purposes; computer application 
software for smart phones for use in rental car leasing 
and rental car maintenance; computer software for 
facilitating payment transactions by electronic means 
over wireless networks, global computer networks and/
or mobile telecommunications devices; downloadable 
computer application software for use on smart phones 
for the provision of information relating to vehicle trip 
information history, parking location management, 
trip information, vehicle health management, driving 
information, and third-party promotional data in the 
form of advertising for drivers; downloadable computer 
software for providing remote vehicle diagnosis, 
vehicle maintenance information, entertainment 
in the form of audio and visual displays in vehicles, 
thirdparty communication in vehicles, navigation 
function, and audio and visual display in vehicles; 
smart phone application (software) that enables the 
drivers to make in-vehicle simple payment regarding 
refueling, parking, using toll gate and purchasing 
products at various stores; smart phone application 
(software) that enables the drivers to make in-vehicle 
simple payment regarding refueling, parking, using 
toll gate and purchasing products at various stores as 
well as ordering purchase of foods and beverages in 
vehicle; computer software that enables the drivers to 
make in-vehicle simple payment regarding refueling, 
parking, using toll gate and purchasing products at 
various stores as well as ordering purchase of foods and 
beverages in vehicle; application software for providing 
electronic payment agency service; computer software 
for platform of in-vehicle simple payment; smartphone 
application (software) accessible to in-vehicle systems; 
computer program for simple payment through in-
vehicle Audio Video Navigation; computer firmware 
for platform of in-vehicle simple payment; smartphone 
application (software) for in-vehicle simple  payment; 
computer application software for use on smart phones 
for use in the management of vehicle rental and vehicle 
maintenance; computer application software for use 
on smart phones for a vehicle lease; downloadable 
computer application software for mobile phones for 
use in the operation and management of vehicles; 
recorded computer software for safe car driving; 
downloadable computer application software for 
vehicles; computer application software for computers 
and mobile devices, namely, software for locating 
and sharing information regarding electric vehicle 
charging stations; encoded cards for use in relation 
to the electronic transfer of financial transactions;

ونيــة والقواميــس الرقميــة لغايــات المالحــة؛ برمجيــات  اإللكرت
لتأجــري  المســتخدمة  الذكيــة  للهواتــف  الحاســوب  تطبيقــات 
ــة  ــيارات المخصص ــة الس ــري ولصيان ــة للتأج ــيارات المخصص الس
؛ برمجيــات الحاســوب لتســهيل معامالــت الدفــع بالطــرق  للتأجــري
ونيــة عــرب الشــبكات االلســلكية، شــبكات الحاســوب العالميــة  اإللكرت
و/أو أجهــزة االتصاالــت بعيــدة المــدى النقالــة؛ برمجيــات تطبيقات 
النقالــة  للهواتــف  المســتخدمة  للتحميــل  القابلــة  الحاســوب 
لتوفــري المعلومــات المتعلقــة بتاريــخ رحالــت المركبــات، خدمــات 
ســالمة  إدارة  الرحالــت،  معلومــات  االصطفــاف،  مواقــع  إدارة 
ويجيــة الآلخريــن  المركبــات، معلومــات القيــادة، والبيانــات الرت
ــة  ــوب القابل ــات الحاس ؛ برمجي ف ــائق�ي ــن الس ــن ع ــكل اإلعال ــى ش ع
للتحميــل لتوفــري تشــخيص المركبــات عــن بعــد، خدمــات تقديــم 
ــروض  ــكل ع ــى ش ــه ع في ــات، الرت ــة المركب ــول صيان ــات ح معلوم
ي المركبــات، خدمــات التواصــل مــع أطــراف 

صوتيــة ومرئيــة �ف
أخــرى بشــأن المركبــات، ووظائــف المالحــة، والعــروض الصوتيــة 
ي المركبــات؛ تطبيقــات الهواتــف الذكيــة )برمجيــات) 

والمرئيــة �ف
ف  ــائق�ي ــة الس ــتخدام بواب ــاف، اس ــود، واالصطف ــن بالوق ي تمك

ــىت ال
ــة  ود التعرف ف ــرت ــادة ال ــات إلع ــن المركب ــيطة م ــغ بس ــع مبال ــن دف م
ــف  ــات الهوات ــة؛ تطبيق ــر المختلف ــا ج ــن المت ــات م اء المنتج و�ش
ف مــن دفــع مبالــغ بســيطة  ي تمكــن الســائق�ي

الذكيــة )برمجيــات) الــىت
ود بالوقــود، واالصطفــاف، لدفــع  ف مــن المركبــات إلعــادة الــرت
ــك  ــر وكذل ــف المتاج ي مختل

ــات �ف اء المنتج ــرش ــور ول ــوم العب رس
وبــات مــن المركبــات؛ برمجيــات  اء األطعمــة والمرش لطلبــات �ش
ــن  ــيطة م ــغ بس ــع مبال ــن دف ف م ــائق�ي ــن الس ي تمك

ــىت ــوب ال الحاس
ــع  ــاف، لدف ــود، واالصطف ود بالوق ف ــرت ــادة ال ــات إلع ــل المركب داخ
ــك  ــر وكذل ــف المتاج ي مختل

ــات �ف اء المنتج ــرش ــور ول ــوم العب رس
وبــات مــن المركبــات؛ برمجيــات  اء األطعمــة والمرش لطلبــات �ش
؛ برمجيــات  ي

و�ف التطبيقــات لتوفــري خدمــات وكاالــت الدفــع اإللكــرت
ــات؛  ــغ البســيطة مــن داخــل المركب امــج دفــع المبال الحاســوب لرب
الوصــول  يمكــن  ي 

الــىت )برمجيــات)  الذكيــة  الهواتــف  تطبيقــات 
إليهــا مــن األنظمــة المــزودة بهــا المركبــات؛ برامــج الحاســوب 
للدفعــات المرئيــة داخــل المركبــات؛ برمجيــات الحاســوب األصليــة 
امــج دفــع  البســيطة مــن خالــل أنظمــة المالحــة الصوتيــة لرب
المبالــغ ا لبســيطة مــن داخــل المركبــات؛ تطبيقــات الهواتــف 
الذكيــة )برمجيــات) لدفــع المبالــغ البســيطة مــن داخــل المركبــات؛ 
برمجيــات تطبيقــات الحاســوب المســتخدمة مــع الهواتــف الذكيــة 
ولصيانــة  ليجــار  الإ المخصصــة  المركبــات  إدارة  ي 

�ف المســتخدمة 
المســتخدمة  الحاســوب  طبيقــات  ت  برمجيــات  المركبــات؛ 
تطبيقــات  برمجيــات  المركبــات؛  لتأجــري  الذكيــة  الهواتــف  ي 

�ف
ي 

الحاســوب القابلــة للتحميــل للهواتــف النقالــة المســتخدمة �ف
تشــغيل وإدارة المركبــات؛ برمجيــات حاســوب مســجلة لقيــادة 
ــل  ــة للتحمي ــات تطبيقــات الحاســوب القابل الســيارة بأمــان؛ برمجي
ــزة ــيب واألجه ــوب للحواس ــات الحاس ــات تطبيق ــات؛ برمجي  للمركب
المعلومــات  ومشــاركة  تحديــد  برمجيــات  تحديــدا:  النقالــة، 
الكهربائيــة؛ المركبــات  شــحن  محطــات   بخصــوص 
بالتحويــل  يتعلــق  فيمــا  المســتخدمة  المشــفرة  البطاقــات 
الحاســوب برمجيــات  الماليــة؛  للتعامالــت  ي 

و�ف  اإللكــرت
األقمــار الصناعيــة و/أو أن ظمــة المالحــة مــن خالــل تحديــد
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computer hardware for use with satellite and/or 
GPS navigation systems for navigation purposes; 
data processing apparatus; computer hardware for 
facilitating payment transactions by electronic means 
over wireless networks, global computer networks 
and/or mobile telecommunications devices; laser 
installations, other than for medical use, for sensing 
distance to objects; steering apparatus, automatic, 
for vehicles; simulator for optical devices; vehicle 
drive training simulators; flight simulators for aircraft; 
electronic payment terminal operated by encoded 
cards, stored value cards, prepaid cards and smart 
cards; speech recognition apparatus; digital car driving 
recording apparatus; black box for cars; electronic 
keyless entry system for automobiles; electronic 
control apparatus for autonomous driving of vehicles; 
computer apparatus for parking location identification; 
security terminal for in-vehicle electronic transactions; 
devices for in-vehicle e-payment process; computer 
hardware for vehicle fleet launching, coordination, 
calibrating, direction, and management; computer 
hardware for transmission of data within a vehicle 
and for communications between and among vehicles 
and a cloud-based platform; LED information display 
apparatus for car; laser object detectors for use on 
vehicles; computer apparatus for the control and 
remote control of vehicles; computer display monitors; 
computer components and parts; computer hardware; 
peripherals adapted for use with computers; video 
game cartridges and cassettes; articles of protective 
clothing for wear by motorcyclists for protection 
against accident or injury; downloadable music files; 
downloadable multimedia file; downloadable image 
files; downloadable computer graphics; downloadable 
image; encoded plastic card; downloadable ticket; 
downloadable electronic maps; computer digital 
maps; metaverse contents operating software; game 
software for metaverse; interfaces for metaverse; 
recorded data files featuring meta data containing 
information on digital assets; downloadable image 
files featuring virtual merchandise such as clothing, 
shoes, bags, headgear, eyewear, sports equipment, 
works of art, paintings, toys, etc. for metaverse; 
downloadable image files featuring virtual cars 
for metaverse; downloadable image files featuring 
character images for metaverse downloadable image 
files featuring avatars for metaverse; software for non-
fungible tokens; software for metaverse; computer 
software for automatic storage of trading data of 
blockchain-based non-fungible tokens; computer 
software for issuing, trading, selling, managing, and 
verifying blockchain-based non-fungible tokens; 
blockchain-based nonfungible tokens; computer

مــع المســتخدمة  المالحــة؛  لغايــات  العالميــة   المواقــع 
ــت  ــهيل معامال ــوب لتس ــزة الحاس ــات؛ أجه ــة البيان ــزة معالج أجه
ونيــة عــرب الشــبكات االلســلكية، شــبكات  الدفــع بالطــرق اإللكرت
المــدى  بعيــدة  االتصاالــت  أجهــزة  و/أو  العالميــة  الحاســوب 
 ، ي  الطــىب كان اللســتخدام  مــا  ر، عــدا  ف اللــري تركيبــات  النقالــة؛ 
ــة  ــه األوتوماتيكي ــزة التوجي ــياء؛ أجه ــافة إىل األش ــعار المس الستش
ــب  ــات تدري ــة؛ محاكي ــزة البري ــاكاة الألجه ــاز مح ــات؛ جه للمركب
ــع  ــات الدف ــرات؛ محط ان للطائ ــري ــات الط ــيارة؛ محاكي ــادة الس قي
القيمــة  بطاقــات  المشــفرة،  بالبطاقــات  العاملــة  ي 

و�ف اإللكــرت
المخزنــة، البطاقــات المدفوعــة مســبقا والبطاقــات الذكيــة؛ أجهــزة 
ــي؛  ــيارة الرقم ــادة الس ــجيل قي ــاز تس ــم ؛ جه ــى الكال ــرف ع التع
ــدون  ي ب

و�ف ــدوق األســود للســيارات؛ أنظمــة الدخــول االلكــرت الصن
ي للقيــادة المســتقلة 

و�ف مفتــاح للســيارات؛ جهــاز تحكــم إلكــرت
ــيارات؛  ــوف الس ــع وق ــد موق ــوب لتحدي ــزة حاس ــات؛ أجه للمركب
ــة؛  ــل المركب ــن داخ ــة م وني ــت اإللكرت ــة للتعامال ــات األمني المحط
ي مــن داخــل المركبــات؛ 

و�ف األجهــزة إلجــراء عمليــات الدفــع اإللكــرت
ــرة  ــيق ومعاي ــات وتنس ــطول المركب ــق أس ــوب إلطال ــزة الحاس أجه
مجيــات؛ أجهــزة الحاســوب لنقــل البيانــات  وتوجيــه وإدارة الرب
ــى  ــة ع ــة قائم ــات ومنص ف المركب ــ�ي ــت ب ــيارة واللتصاال ــل الس داخ
ــة  ــات ثنائي ــات بصمام ــرض معلوم ــاز ع ــحابية؛ جه ــبة الس الحوس
ي 

ر اللســتخدام �ف ف باعثــة للضــوء للســيارة؛ كاشــفات األجســام باللــري
ي المركبات؛ 

المركبــات؛ جهــاز حاســوب للتحكم والتحكــم عن بعــد �ف
شاشــات العــرض الحاســوبية؛ محتويــات وقطــع الحاســوب؛ أجهــزة 
 الحاســوب؛ األجهــزة الطرفيــة المعدة اللســتخدام مع الحواســيب؛
طــة ألعــاب الفيديــو؛ أصنــاف مالبــس واقيــة الرتداء  خراطيــش وأ�ش
ي الدراجــات الناريــة للحمايــة مــن الحــوادث أو  بواســطة راكــىب
يل؛ الملفــات متعددة  ف اإلصابــات؛ الملفــات الموســيقية القابلــة للترف
يــل؛ ملفــات الصــور القابلــة للتحميــل؛  ف الوســائط القابلــة للترف
يــل؛ صــورة قابلــة ف  الرســومات الجرافيكيــة الحاســوبية القابلــة للترف
ــل؛  ي ف ــة للترف ــر القابل ــال ســتيكية مشــفرة؛ التذاك ــل؛ بطاقــة ب ي ف للترف
ــة؛  ــوب الرقمي ــط الحاس ــل؛ خرائ ي ف ــة للترف ــة القابل ــط الرقمي الخرائ
س؛ برمجيــات اللعبــة  برمجيــات تشــغيل المحتويــات للميتافــري
س؛ ملفــات البيانــات  س؛ الواجهــات البينيــة للميتافــري للميتافــري
عــى  تحتــوي  وصفيــة  بيانــات  عــى  تحتــوي  ي 

الــىت المســجلة 
ــل  ي ف ــة للترف ــور قابل ــات ص ــة؛ ملف ــول الرقمي ــن األص ــات ع معلوم
اضيــة مثــل المالبــس واالحذيــة والحقائــب  تعــرض ســلًعا افرت
الرياضــة  ومعــدات  ف  العــ�ي وأغطيــة  الــرأس  وأغطيــة 
لملفــات الــخ.  والدمــى  الرســم  ولوحــات  الفنيــة   واألعمــال 
بالســيارات  ف  تتمــري ي 

الــىت س  للميتافــري يــل  ف للترف القابلــة  الصــور 
القابلــة الصــور  ملفــات  س؛  للـــميتافري اضيــة   االفرت
ي تحتــوي عــى صور شــخصية لملفــات الصــور القابلة 

يــل والــىت ف للترف
مجيــات  س؛ الرب ي تعــرض األفاتــار للميتافــري

س الــىت يــل للميتافــري ف للترف
س؛ مجيــات للميتافــري ة غــري القابلــة اللســتبدال؛ الرب ف  للرمــوز الممــري
التــداول  لبيانــات  ي 

التلقــا�أ للتخزيــن  الحاســوب  برمجيــات 
القائمــة  اللســتبدال  القابلــة  غــري  بالرمــوز  الخاصــة 
إلصــدار  الكمبيوتــر  برمجيــات  الكتــل؛  سلســلة  عــى 

غــري ة  ف الممــري الرمــوز  مــن  والتحقــق  وإدارة  وبيــع   وتــداول 
الرمــوز الكتــل؛  سلســلة  عــى  القائمــة  اللســتبدال  القابلــة 
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software for issuing, trading, selling, managing, and 
verifying blockchain-based ownership and license of 
digital contents; downloadable software for virtual 
money; downloadable computer programmes for 
electronic money payment; computer application 
software for metaverse experience; metaverse 
contents distributing software; computer software 
for providing metaverse contents; game software 
for smart phones in order to experience indirectly 
various information through metaverse; video display 
software; software (for the purpose of photos/videos/
editing/storing/sharing/broadcasting/sending/viewing 
or chatting); computer application software for mobile 
phone camera based on virtual/augmented reality; 
computer programs and software featuring service that 
automatically converts portrait into 3D avatar  images); 
software for creating/manipulating/participating 3D 
virtual environments; computer e-commerce software 
featuring non-fungible tokens (NFTs); computer 
software for used in implementing the metaverse; 
computer software for metaverse service; software 
for navigating an augmented reality environment; 
virtual reality software; software for virtual reality 
experiences; software for navigating a virtual reality 
environment; virtual reality software for users to 
experience virtual reality visualization, manipulation 
and immersion; augmented reality software for 
interactive experiences; virtual reality software for 
interactive experiences; software for augmented 
reality experiences; augmented reality software; virtual 
reality software that enables you to provide virtual 
reality experiences with computers/tablets/mobile 
devices/mobile phones 

ــات  ــل؛ برمجي ــلة الكت ــى سلس ــة ع ــتبدال القائم ــة اللس ــري القابل غ
ــة  ــن الملكي ــق م ــع وإدارة والتحق ــداول وبي ــدار وت ــر إلص الكمبيوت
القائمــة عــى سلســلة الكتــل وترخيــص المحتويــات الرقميــة؛ 
برمجيــات  اضيــة؛  افرت أمــوال  يــل مقابــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات 
ــات  ــة؛ برمجي وني ــود اإللكرت ــع النق ــل لدف ي ف ــة للترف ــوب القابل الحاس
توزيــع  برمجيــات  س؛  الميتافــري لتجربــة  الكمبيوتــر  تطبيقــات 
لتوفــري  الحاســوب  برمجيــات  س؛  يتافــري للــم  المحتويــات 
س؛ برمجيــات ألعــاب للهواتــف الذكيــة لتجربة  المحتويــات للميتافــري
س؛  ــري ــل الميتاف ــن خال ــا�ش م ــري مب ــكل غ ــة بش ــات مختلف معلوم
ــن  ــر وتخزي ــرض وتحري ــات )لع مجي ــو؛ الرب ــرض الفيدي ــات ع برمجي
ومشــاركة وبــث وإرســال ومشــاهدة الصــور والفيديــو)؛ برمجيــات 
ا الهاتــف المحمــول عــى أســاس الواقــع  تطبيقــات الحاســوب لكامــري
ــدم  ي تق

ــىت ــوب ال ــات الحاس ــج وبرمجي ــزز؛ برام ي / المع
ا�ف ــرت االف

خدمــة تقــوم تلقائًيــا بتحويــل الصــورة الشــخصية إىل صــور أفاتــار 
ي البيئــات 

ثالثيــة األبعــاد)؛ برمجيــات إلنشــاء / معالجــة / المشــاركة �ف
 NFTs( اضيــة ثالثيــة األبعــاد؛ برمجيــات ؛ برمجيــات الحاســوب االفرت
ف برمــوز غــري قابلــة اللســتبدال  ونيــة للحاســوب تتمــري )التجــارة اإللكرت
ــة  ــوب لخدم ــات الحاس س؛ برمجي ــري ــذ الميتاف ي تنفي

ــتخدمة �ف المس
ي بيئــة المعــزز؛ برمجيــات الواقــع 

س؛ برمجيــات للتنقــل �ف الميتافــري
برمجيــات  ؛  ي

ا�ف االفــرت الواقــع  لتجــارب  برمجيــات  ؛  ي
ا�ف االفــرت

؛ برمجيــات الواقــع  ي
ا�ف ي بيئــة الواقــع االفــرت

للتنقــل الواقــع �ف
 ، ي

ا�ف االفــرت الواقــع  تصــور  لتجربــة  ف  للمســتخدم�ي ي 
ا�ف االفــرت

والتالعــب والحجــب؛ برمجيــات الواقــع المعــزز للتجــارب التفاعلية؛ 
برمجيــات  التفاعليــة؛  للتجــارب  ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  برمجيــات 
ــات ــزز؛ برمجي ــع المع ــات الواق ــزز؛ برمجي ــع المع ــو اق ــارب ال  لتج
ي الــذي يــم ّك الــو نــك مــن تقديــم تجــارب 

ا�ف اقــع االفــرت
األجهــزة  / الحاســوب  أجهــزة  مــع  ي 

ا�ف االفــرت  الواقــع 
الهواتــف   / المحمولــة  األجهــزة  باللمــس/  العاملــة  .اللوحيــة 

لمحمولــة  ا

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43059 العالمة التجارية رقم :  43059

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف
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440

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Wheelchairs; parachutes; tractors; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; civilian drones; 
air vehicles; pilotless aircraft; land vehicles; mobility 
scooters; robotic cars; motor trucks; automatic 
transport vehicles; driverless cars [autonomous cars]; 
buses; structural parts for buses; sports cars; coach 
vans; parts and accessories for motorcycles; motor 
cycles; driverless cars; self-driving cars; automobiles; 
lane departure warning systems for automobiles; parts 
and accessories for automobiles; electrically operated 
scooters; electric cars; hydrid power scooters; camping 
vehicles; camping trailers; invalids’ carriages; bicycles; 
electric bicycles; automobile tires; suspension shock 
absorbers for vehicles; brakes for land vehicles; tractors 
for agricultural purposes; motors and engines for 
land vehicles; electric drives for vehicles; rubber belts 
for land vehicles; couplings for land vehicles; electric 
motors for motor cars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مركبــات  الجــرارات؛  الهبــوط؛  مظالــت  المدولبــة؛  الكــراسي 
ــة؛  ــكك الحديدي ــى الس ــري أو ع ــوي أو البح ي أو الج ــرب ــل ال للنق
ــدون  ــرات ب ــة؛ طائ ــات جوي ــة؛ مركب ــار المدني ــدون طي ــرات ب الطائ
يــة؛ دراجــات التنقــل؛ الســيارات اآلليــة؛  طيــار؛ المركبــات الرب
الشــاحنات ذات المحــركات؛ مركبــات النقــل اآلليــة؛ س يــارات 
بــدون ســائق شــاحنات ذات )ســيارات ذاتيــة التحــرك)؛ الحافالــت؛ 
ــة؛ مقاعــد؛ قطــع  ــة للحافالــت؛ الســيارات الرياضي القطــع الهيكلي
الناريــة؛  الدراجــات  الناريــة؛  للدراجــات  واكسســوارات  غيــار 
الســيارات بــدون ســائق؛ الســيارات ذاتيــة القيــادة؛ المركبــات 
المســار؛  عــن  االنحــراف  عنــد  للســيارات  التحذيــر  أنظمــة  ؛ 
ة العاملــة  قطــع وإكسســوارات الســيارات؛ الدراجــات الصغــري
ة العاملــة  بالكهربــاء؛ الســيارات الكهربائيــة؛ الدراجــات الصغــري
التخييــم؛  مقطــورات  التخييــم؛  مركبــات  الهجينــة؛  بالطاقــة 
ــة؛  ــات الكهربائي ــة؛ الدراج ــات الهوائي ــن؛ الدراج ــات العاجزي عرب
اطــارات الســيارات؛ ممتصــات صدمــات ألنظمــة تعليــق المركبــات؛ 
ــة؛  ــة؛ جــرارات الألغــراض الزراعي ــات الســكك الحديدي ــح لعرب مكاب
كهربائيــة  محــركات  يــة؛  الرب للمركبــات  والمحــركات  الموتــورات 
ــة  ــت قارن ــة؛ وصال ي ــات الرب ــة للمركب ــة المطاطي للســيارات؛ األحزم

يــة؛ .المحــركات الكهربائيــة للمركبــات اآلليــة  للمركبــات الرب
  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43060 العالمة التجارية رقم :  43060

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Sharket Akram Sbitany and 
Sons Al- Musahama Al- Khususiya Al- Mahduda. 

ي وأوالده المساهمة الخصوصية 
كة اكرم سبيتا�ف بإسم :  �ش

المحدودة. 

Applicant Address: Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 

العنوان :  مفرق الرام , دوار االستقالل , الرام, ص.ب 102 رام 
الله.  
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441

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله - شارع الرف

Goods/Services:
Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
home and electrical tools. Electric beaters, beating 
machines, electric blenders for household purposes , 
bread cutting machines, electric carpet shampooing 
machines and apparatus, cleaning appliances utilizing 
steam, electric cleaning machines and apparatus, 
coffee grinders other than hand operated , cutters, dish 
washers, emergency power generators, electric fruit 
presses for household purposes, grating machines for 
vegetables , electric grinders of crushers for household 
purposes, grinding machines, ironing machines, 
electric kitchen machines, kneading machines, knitting 
machines, mills for household purpose, vacuum cleaner, 
washing machines, water heaters, electric whisks for 
household purposes, wringing machines for laundry, 
food processor, blender, mixer, steam iron , clothes 
dryer, dish washer. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محــركات  )باســتثناء  والمحــركات  الماكنــات؛  وأدوات  الماكنــات 
المركبــات)؛ وأدوات وصــل الماكنــات بعضهــا ببعــض والســيور 
ليــة،  ف )باســتثناء مــا يســتعمل للمركبــات)؛ وأدوات كهربائيــة ومرف
خفاقــات كهربائيــة، االت خفــق، خالطــات كهربائيــة لالغــراض 
، االت واجهــزة كهربائيــة لغســل  ف ليــة، االت تقطيــع الخــرب ف المرف
االت  البخــار،  باســتخدام  تنظيــف  أدوات  بالشــامبو،  الســجاد 
وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة مطاحــن قهــوة ال تــدار باليــد، قطاعــات، 
ي 

غســاالت صحــون، مولــدات طاقــة للطــوارئ، خــالط كهربــا�أ
ــن او  اوات، مطاح ــرف ــرط الخ ــرش او خ ــة، االت ب لي ف ــراض المرف لالغ
ــة،  ــن، االت حياك ــة، االت طح لي ف ــراط المرف ــة لالغ ــارش كهربائي مج
ليــة، مكانــس كهربائيــة، غســاالت، ســخانات  ف مطاحــن لالغــراط المرف
ليــة، االت عــر للغســيل،  ف مــاء، خفاقــات كهربائيــة لالغــراض المرف
ــة.  ــافة، جالي ، نش ــرت ــرن توس ــاق، ف ــالط، خف ــام، خ ــرف طع مح

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43061 العالمة التجارية رقم :  43061

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
nstallation/maintenance/repair of compressed natural 
gas charger; garage services for the maintenance 
and repair of motor vehicles; automobile battery 
replacement services; vehicle battery charging; vehicle 
repair services; maintenance, servicing and repair 
of vehicles; electric motor vehicle maintenance and 
repair; hydrogen gas refuelling service for vehicles; 
vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
repair and maintenance of automobiles and parts 
thereof; providing information relating to the repair 
or maintenance of automobiles; motor vehicle 
maintenance and repair; automobile internals repair; 
repair and maintenance of vehicles; inspection of 
automobiles and parts thereof prior to maintenance and 
repair; natural gas refuelling service for motor vehicles; 
tires maintenance and repair; recharging services for 
electric vehicles; repair and maintenance of engines for 
motor vehicles; repair of braking devices; installation, 
maintenance and repair of batteries and accumulators; 
recharging of batteries and accumulators; battery 
management; installation of automotive remote 
start systems; automobile cleaning and car washing; 
disinfecting for vehicles; custom installation of exterior, 
interior and mechanical parts of vehicles [tuning]; 
tuning of motor vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تركيــب وصيانــة واصالــح الشــواحن العاملــة بالغــاز 
الطبيعــي المضغــوط؛ خدمــات الكراجــات وتصليــح المركبــات؛ 
خدمــات اســتبدال بطاريــات الســيارات؛ شــحن بطاريــات المركبــات؛ 
ــح  ــة وتصلي ــة، خدم ــات؛ والصيان ــح المركب ــة إصال ــات لصيان خدم
الســيارات؛ صيانــة وإصالــح المركبــات الكهربائيــة؛ خدمــات حطــات 
ف ل لمركبات؛  ّو إعــادة تعبئــة غــاز الهيدروجــ�ي ف خدمــة المركبــات [الــرت
م د بالوقــود والصيانــة]؛ إصالــح و صيانــة الســيارات و أجزاؤهــا؛ 
تزويــد المعلومــات المتعلقــة بإصالــح أو صيانــة الســيارات؛ صيانــة 
ــيارات؛  ــة للس ــزاء الداخلي ــح األج ــة؛ إصال ــات اآللي ــح المركب وإصال
ــل ا  ــات؛ بحــث عــن ســيارات و قطعهــا قب ــة المركب ــح و صيان إصال
لبــدء بعمــىي ة صيانــة أو إصالــح؛ خدمــة تزويــد الســيارات بالوقــود 
بالغــاز الطبيعــي؛ إصالــح وصيانــة اإلطــارات؛ خدمــات شــحن 
المركبــات الكهربائيــة؛ إصالــح و صيانــة محــركات الســيارات؛ إصالح 
ــات؛  ــات و مراكم ــح بطاري ــة وإصال ــب، وصيان ــح؛ تركي ــزة الكب أجه
ــات؛  ــؤون البطاري ــوىلي ش ــات؛ ت ــات و المراكم ــحن البطاري ــادة ش إع
ــيارات  ــف الس ــد؛ تنظي ــن بع ــيارات ع ــغيل الس ــة تش ــب أنظم تركي
ــب  ــب الطل ــب حس كي ــات؛ الرت ــم المركب ــيارات؛ تعقي ــيل الس وغس
للقطــع الخارجيــة، األجــزاء الداخليــة .والميكانيكيــة للمركبــات [

ــة  ــات اآللي ــل المركب ــط]؛ تعدي ضب

  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43062 العالمة التجارية رقم :  43062

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Sharket Akram Sbitany and 
Sons Al- Musahama Al- Khususiya Al- Mahduda. 

ي وأوالده المساهمة الخصوصية 
كة اكرم سبيتا�ف بإسم :  �ش

المحدودة. 

Applicant Address: Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 

العنوان :  مفرق الرام , دوار االستقالل , الرام, ص.ب 102 رام 
الله.  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله - شارع الرف

Goods/Services:
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, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machine and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus, Televisions, video tapes, 
sound apparatus, loudspeakers, compact disc players, 
radio tapes, accessories for Electronic apparatus and 
instruments, Mobile and smart devices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمالحــه  العلميــه  الشــؤون  ي 

�ف المســتعمله  واالجهــزه  االآالت 
) واالجهــزه واالدوات  والمســاحه والكهربــاء )بمــا فيهــا الالســلكي
الــوزن  واجهــزة  وآالت  والبريــه  والســينمائيه  الفونوغرافيــه 
والقيــاس واعطــاء االشــارات والضبــط واالنقــاذ والتعليــم وآالت عد 
النقــود والفوتوغرافــات وعــدادات النقــود واالآالت الحاســبه واجهزة 
التســجيل،واجهزة  اجهــزة  التلفزيــون  اجهــزة  الحريــق،  اطفــاء 
واستنســاخ  التصميم،اجهــزة تضخيــم  رســال،  االإ و  االســتقبال 
دي)  ي 

�ف )دي  رقميــة  فيديــو  اقــراص  الصــور.  أو   / و  الصــوت 
أكسســوارات  العــرض،  االســتقبال وأجهــزة  مشــغالت وأجهــزة 

ونيــة واالجهــزة الخلويــة والذكيــة .  االالت واالجهــزة االلكرت

  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43063 العالمة التجارية رقم :  43063

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Sharket Akram Sbitany and 
Sons Al- Musahama Al- Khususiya Al- Mahduda. 

ي وأوالده المساهمة الخصوصية 
كة اكرم سبيتا�ف بإسم :  �ش

المحدودة. 

Applicant Address: Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 

العنوان :  مفرق الرام , دوار االستقالل , الرام, ص.ب 102 رام 
الله.  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله - شارع الرف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Apparatus for lighting and heating, steam generation, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply, and sanitary purposes Dryers, ranges, cooking 
stoves, microwave ovens, refrigerators, freezers, 
electric kettles, electric hair dryers, air conditioners, 
electric fans. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطبــخ  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  االنــارة  أجهــزة 
الصحيــة،  والشــؤون  الميــاه  وتوريــد  والتهوئــة  والتجفيــف 
ــف،  ــران الميكرووي ــخ، أف ــران الطب ــيل، واف ــف الغس ــزة تجفي أجه
والثالجــات، المجمــدات، غاليــات كهربائيــة ومجففــات الشــعر 

الكهربائيــة.  والمــراوح  الهــواء  ومكيفــات  الكهربائيــة 

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43064 العالمة التجارية رقم :  43064

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية 
كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Marine, aerial and land surveying;design of industrial 
robots; design of mechanical equipment for car 
manufacturing;design services for parts of motor 
vehicles;motor vehicle design;design of cars; design 
of products;design of vehicles and vehicle parts and 
components;design of apparatus and machines for 
filling purposes; textile design services for motor vehicle 
trim;programming of multimedia applications;design and 
development of application software for metaverse;design 
and development of application software for 
security tokens (encryption devices);development of 
computer software for 3D content/stereoscopic 3D 
projection/3D animation technology; user authentication 
services using blockchain technology; software 
engineering; computer software planning for vehicle 
manufacturing;development of control software for 
electrical vehicle equipment; software design and 
development services; data conversion of electronic 
information;design and development of virtual reality 
software;design, maintenance, rental and updating of

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الروبوتــات  تصميــم  ؛  ي

واألــر�ف الجــوي  البحــري  المســح 
الصناعيــة؛ تصميــم ا لمعــدات الميكانيكيــة لتصنيــع الســيارات؛ 
المركبــات؛  الســيارات؛ تصميــم  لقطــع  التصميــم  خدمــات 
ــة؛  ــراض التعبئ ــات؛ ألغ ــم المنتج ــيارات؛ تصمي ــم الس تصمي
المركبــات؛  ومكونــات  وقطــع  المركبــات  تصميــم  خدمــات 
تصميــم األجهــزة واآاللــت تصميــم المنســوجات للســيارات 
مــن الداخــل؛ خدمــات برمجــة ا لتطبيقــات متعــددة الوســائط؛ 
ــم  س؛ تصمي ــري ــات للميتاف ــات التطبيق ــر برمجي ــم وتطوي تصمي
ي 

ــىش ــزة ثال ــة )أجه ــوز األمني ــات للرم ــات التطبيق ــر برمجي وتطوي
)؛ تطوير برمجيات الحاســوب  األبعــاد المجســم / تقنيــة التشــفري
ــة  ــة ثالثي ي األبعــاد / اإلســقاط الرســوم المتحرك

ــىش ــوى ثال للمحت
األبعــاد ؛ خدمــات التحقــق مــن هويــة المســتخدم باســتخدام 
ــات  ــط برمجي ــات؛ تخطي ــة برمجي ــل؛ هندس ــلة الكت ــة سلس تقني
التحكــم  برمجيــات  تطويــر  المركبــات؛  لتصنيــع  الحاســوب 
لمعــدات المركبــات الكهربائيــة؛ خدمــات تصميــم وتطويــر 
ونيــة؛ خدمــات  مجيــات؛ تحويــل البيانــات للمعلومــات اإللكرت الرب
؛ تصميــم  ي

ا�ف فــرت اال  الواقــع  برمجيــات  تصميــم وتطويــر 
وصيانــة وتأجــري وتحديــث برمجيــات الحواســيب؛ الوصــول
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computer software;access and development of operating 
software for metaverse; design and development 
of game software for metaverse; maintenance of 
application software for metaverse; maintenance of 
operating software for metaverse; maintenance of game 
software for metaverse; avatar-related virtual reality 
software development business; computer software 
development; data encryption services; development of 
image processing software; providing access to Internet 
platforms for online contents; providing paas (platform 
as a service); product research and development; testing, 
inspection and research services in the fields of agriculture, 
livestock breeding and fisheries; research relating to 
mechanical engineering;rental of laboratory robots; 
engineering services relating to robotics; engineering 
services of land vehicle industry; development of 
technologies for the fabrication of circuits for wireless 
communication, electronic data processing, consumer 
electronic, automotive electronics; inspection of motor 
vehicles before transport [for roadworthiness]; vehicle 
roadworthiness testing; inspection of motor vehicles [for 
roadworthiness]; development of vehicles; automobile 
inspection; providing scientific information relating to 
performance and operation of car; automobile technology 
research; automotive wheel testing; research and 
development of power converters/inverter/charger for 
used in renewable energy systems; monitoring of battery 
charging status; maintenance of computer  software 
used for operating filling apparatus and machines; 
quality control;product testing of original vehicle form; 
inspection of vehicles for roadworthiness; inspection 
services for new and used vehicles for persons buying 
or selling their vehicles; quality assurance services for 
automobiles; automobile technology research including 
autonomous vehicles/electric vehicles/hybrid vehicles/
hydrogen vehicles/connected vehicles; environmental 
testing 

ــر  ــم وتطوي س؛ تصمي ــري ــغيل الميتاف ــات تش ــر برمجي إىل وتطوي
ــات  ــات التطبيق ــة برمجي س؛ صيان ــري ــاب للميتاف ــات األلع برمجي
ــة  س؛ صيان ــري ــغيل للميتاف ــات التش ــة برمجي س؛ صيان ــري للميتاف
الواقــع  برمجيــات  تطويــر  س؛  للميتافــري األلعــاب  برمجيــات 
ي ذات الصلــة بالتجســيدات الرمزيــة؛ خدمــات تطويــر 

ا�ف االفــرت
تطويــر  البيانــات؛  تشــفري  خدمــات  الحواســيب؛  برمجيــات 
نت  برمجيــات معالجــة الصــور؛ توفــري الوصــول إىل منصــات اإلنرت
ــه ايــه اس )المنصــات  ــه اي نــت؛ توفــري بي للمحتويــات عــرب اإلنرت
فحــص  ؛  للمنتجــات  والتطويــر  البحــث  كخدمــة)؛ خدمــات 
ي مجاالــت الزراعــة، تربيــة الماشــية ومصائد 

واختبــار وال بحــث �ف
األســماك؛ الخدمــات البحــث المتعلــق بالهندســة الميكانيكيــة؛ 
ــة  ــية المتعلق ــات الهندس ات؛ الخدم ــرب ــات المخت ــري روبوت تأج
يــة؛ تطويــر تقنيــات الهندســية المتعلقــة  بصناعــة المركبــات الرب
بالروبوتــات؛ الخدمــات تصنيــع دارات االتصاالــت الرقميــة، 
االســتهالكية،  ونيــات  اإللكرت ونيــة،  اإللكرت البيانــات  معالجــة 
قبــل  الســيارات  للســيارات؛ فحــص  ونيــة  اإللكرت ات  ف التجهــري
النقــل [للتأكــد مــن صالحيتهــا للطــرق]؛ اختبــارات فحــص كفــاءة 
المركبــات للســري عــى الطــرق؛ فحــص الســيارات )لقابليــة الســري 
ــات  ــيارات؛ خدم ــص الس ــات؛ فح ــر المركب ــرق)؛ تطوي ــى الط ع
توفــري المعلومــات العلميــة المتعلقة بأداء وتشــغيل الســيارات؛ 
خدمــات البحــوث التقنيــة للســيارات؛ فحــص عجالــت المركبات؛ 
األبحــاث والتطويــر لمحوالــت / عاكســات/ شــواحن الطاقــة 
ــة ؛  ــحن البطاري ــة ش ــة حال ــددة؛ مراقب ــة المتج ــة الطاق ي أنظم

�ف
صيانــة برمجيــات الحاســوب اللســتخدام المســتخدمة لتشــغيل 
منتجــات  الجــودة؛ فحــص  التعبئــة؛ ضبــط  وآالــت  أجهــزة 
بخصــوص المظهــر األصــىي للمركبــة؛ فحــص صالحيــة المركبــات 
ــدة  ــات الجدي ــص المركب ــات فح ــق؛ خدم ــى الطري ــادة ع للقي
ــان  ــات ضم ــم؛ خدم ــون مركباته ون أو يبيع ــرت ــتعملة يش والمس
الذيــن  الألشــخاص  تكنولوجيــا  أبحــاث  للســيارات؛  الجــودة 
ــات  ــادة / المركب ــة القي ــات ذاتي ــك المركب ي ذل

ــا �ف ــيارا ت بم الس
 / ف  .الهيدروجــ�ي مركبــات   / الهجينــة  المركبــات   / الكهربائيــة 

ي 
ــىأ ــار البي ــة؛ االختب ــات المتصل المركب

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43065 العالمة التجارية رقم :  43065

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف
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Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
DNA chips; electric locks for vehicles; instruments for 
diagnosis [for scientific use]; laboratory instruments 
[other than for medical use]; apparatus and instruments 
for physics; optical apparatus and instruments except 
for glasses and photographic apparatus; vehicle 
safety equipment, namely, cameras; blind-spot 
detection cameras for exposing and eliminating the 
blind spots on both sides of the vehicle; black box 
camera for cars; car recognizing cameras; night vision 
infrared cameras with built-in airlines; photographic 
equipment; video conferencing apparatus; home 
theater systems; audiovisual teaching apparatus; 
distance sensors; lidar sensor for detecting objects 
and motions for autonomous cars; blind spot motion 
detecting sensors; blind spot object detecting sensors; 
blind spot motion sensors; sensors for measuring 
speed; apparatus for testing vehicle brakes; apparatus 
for testing vehicle transmissions; thermostats for 
vehicles; apparatus for driving vehicles automatically; 
parking sensors for vehicles kilometer recorders for 
vehicles; diagnostic apparatus for vehicles automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; sensors for 
engines; sensors for determining position, velocity, 
acceleration and temperature; sensors for determining 
position; automatic vehicle speed control apparatus; 
motion sensors for automobiles; electronic sensors for 
automobiles, namely, forward and backward safety 
sensors; speed sensors for automobiles; OBD (On-Board 
Diagnosis) appratus for automobiles; electronic sensors 
for automobiles, namely, detector units for use in 
controlling the actuation and operation of automotive 
safety  apparatus and equipment; electronic sensors for 
automobiles, namely, sensors for use in controlling the 
actuation and operation of automotive safety apparatus 
and equipment; parking and locational sensors for 
automobiles; parking sensors for automobiles; crash 
sensors for automobiles; odometers; vehicle safety 
equipment, namely, back-up sensors; electronic 
sensors for vehicles; lateral distance sensor for cars; 
lateral safety sensor for cars; measuring instruments; 
vehicle speed control apparatus; temperature and 
environmental sensors for measuring the presence of 
objects in the environment and the speed, trajectory, 
and heading of objects; protective eyeglasses;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات؛ أدوات  ــة للمركب ــال الكهربائي ــووي؛ األقف ــض الن ــق للحم رقائ
ــن  ــدا ع ات )ع ــرب ــي)؛ أدوات المخت ــتخدام العلم ــخيص )اللس للتش
؛  ي

ــا�أ ي ف ــتخدام الفري ــدوات اللس ــزة واأل )؛ األجه ي ــىب ــتخدام الط اللس
ــزة  ــارات وأجه ــا كان للنظ ــتثناء م ــة باس ــدوات البري ــزة واأل األجه
؛ معــدات الســالمة للمركبــات، تحديــدا:  ي

التصويــر الفوتوغــرا�ف
آالــت التصويــر؛ آالــت تصويــر للكشــف عــن النقــاط العمياء لكشــف 
ا  ــري ــدو ق الكام ــيارة؛ صن ي الس ــىب ــى جان ــاء ع ــاط العمي ــة النق وإزال
ات  ــري ــيارات؛ كام ــى الس ــرف ع ات التع ــري ــيارات؛ كام ــود للس األس
ــوط  ــع الخط ــراء م ــوق الحم ــعة ف ــة باألش ــة العامل ــة الليلي الرؤي
ــد  ــزة عق ؛ أجه ي

ــرا�ف ــر الفوتوغ ــدات التصوي ــة؛ مع ــة المدمج الجوي
ــزة  ؛ أجه ىلي ف ــرف ــرح الم ــة الم ــد؛ أنظم ــن بع ــة ع ــرات المرئي المؤتم
حساســات  المســافات؛  حساســات  وبريــة؛  ســمعية  تعليــم 
ليــدار لكشــف األشــياء والحــركات للســيارات ذاتيــة الحركــة؛ أجهــزة 
استشــعار  أجهــزة  العميــاء؛  النقطــة  حركــة  كشــف  استشــعار 
ي النقطــة 

للكشــف عــن النقــاط العميــاء؛ أجهــزة استشــعار الحركــة �ف
العميــاء؛ حساســات قيــاس الرعــة؛ األجهــزة لفحــص مكابــح 
ــات؛  ات نقــل الرعــات للمركب ف ــات؛ األجهــزة لفحــص تجهــري المركب
الســيارات  قيــادة  أجهــزة  للمركبــات؛  الحــرارة  تنظيــم  أجهــزة 
ــجيل  ــزة تس ــات؛ أجه ــاف للمركب ــات االصطف ــا؛ حساس أوتوماتيكي
ات  ات للمركبــات؛ أجهــزة التشــخيص للمركبــات؛ المــؤ�ش الكيلومــرت
ــات  ــات؛ حساس ــت المركب ي عجال

ــض �ف ــط المنخف ــة للضغ التلقائي
المحــركات؛ أجهــزة استشــعار تحديــد ا لمواقــع والرعــة والتســارع 
ودرجــة الحــرارة؛ أجهــزة استشــعار تحديــد المواقــع؛ أجهــزة 
الحركــة  استشــعار  أجهــزة  المركبــات؛  اآلليــة برعــة  التحكــم 
تحديــدا:  للســيارات،  كهربائيــة  استشــعار  أجهــزة  للســيارات؛ 
ــعار  ــزة استش ــة؛ أجه ــة والخلفي ــان األمامي ــعار األم ــزة استش أجه
ف الطائــرة)  ي دي )التشــخيص عــى مــ�ت الرعــة للســيارات؛ جهــاز او �ب
للســيارات،  كهربائيــة  استشــعار  أجهــزة  للســيارات؛  مناســب 
ي تشــغيل 

ي التحكــم �ف
تحديــدا: وحــدات الكاشــف الســتخدامها �ف

ــة  ــعار كهربائي ــزة استش ــيارات؛ أجه ــالمة الس ــدات س ــزة ومع أجه
ــم  ي التحك

ــتخدامها �ف ــعار الس ــزة استش ــدا: أجه ــيارات، تحدي للس
ي تشــغيل أجهــزة ومعــدات ســالمة الســيارات؛ أجهــزة استشــعار 

�ف
وقــوف الســيارات والمواقــع للســيارات؛ أجهــزة استشــعار وقــوف 
عــدادات  الســيارات؛  تحطــم  استشــعار  أجهــزة  الســيارات؛ 
مجســات  تحديــدا:  للمركبــات،  الســالمة  معــدات  المســافة؛ 
ونيــة للســيارات؛ أجهــزة استشــعار  الدعــم؛ أجهــزة استشــعار الكرت
ي  ــىب ــة للســيارا ت؛ أجهــزة استشــعار األمــان الجان المســافة الجانبي
الســيارة؛  ي �عــة 

التحكــم �ف للســيارات؛ أدوات قيــاس؛ جهــاز 
ــاس وجــود األشــياء  ــة لقي أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة والبيئي
ي البيئــة والرعــة والمســار وعنــوان األشــياء؛ النظــارات الواقيــة؛

�ف
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sunglasses; eye glasses; eyeglass cases; time recording 
equipment; calculating machines, data-processing 
equipment and computers; warning apparatus for 
engine virtual sound of automobiles; collision alarms; 
alarms for tire pressure monitoring system; theft 
prevention apparatus; signals, luminous or mechanical; 
warning lamps for vehicles; fire trucks; air sensor for 
vehicles; USB battery chargers for use in automobiles; 
robotic electrical control apparatus; uninterruptible 
electrical power supplies; voltage regulators for 
vehicles; electrical controlling devices for engines; 
charging appliances for rechargeable equipment; 
charging stations for electric vehicles; electricty energy 
supply controller; electrical controlling devices; control 
installations (Electric -); apparatus and instruments 
for regulating electricity; regulating apparatus, 
electric; apparatus and instruments for conveying, 
distributing, transforming, storing, regulating or 
controlling electric current; current rectifiers; apparatus 
for adjusting headlights; solar modules; batteries 
for vehicles; fuel cells; batteries for automobiles; 
rechargable batteries; batteries for electric vehicles; 
electric batteries; nickel-hydrogen batteries; energy 
storage apparatus comprised of batteries; power 
bank (rechargeable batteries); electricity measuring 
apparatus and instruments; starter cables for motors; 
electric cables, wires, conductors and connection 
fittings therefor; electric hybrid cables; black boxes 
[data recorders]; voice processing systems; video 
recording apparatus for vehicles; car cassette players; 
smartwatches; wearable computers; apparatus for 
recording, transmission or reproduction of sound, 
images and data; remote monitoring apparatus; 
electronic monitoring instruments, other than for 
medical use; television monitoring apparatus; GPS 
navigation device; GPS tracking and location devices; 
remote control apparatus for industrial automation 
instruments; radar object detectors for vehicles; 
electric igniting apparatus for igniting at a distance for 
vehicles; navigation apparatus for vehicles [on-board 
computers]; remote control apparatus; GPS navigation 
devices for cars; electric telecommunications apparatus; 
Audio Video Navigation for vehicles mounted with in-
vehicle simple payment system; telecommunication 
apparatus for use in cars; terminals for electronic 
transaction with built in cars; electronic terminals for 
highway toll collection; laboratory robots; humanoid 
robots with artificial intelligence for use in scientific 
research; software for controlling robots; downloadable 
computer software for the provision of information 
relating to vehicle trip information history, parking 
location management, trip information, vehicle health 
management, driving information, and third-party

للنظــارات  علــب  البريــة؛  النظــارات  الشمســية؛  النظــارات 
ــدات  ــبة ومع ــت الحاس ــت؛ اآالل ــجيل الوق ــدات تس ــة؛ مع الطبي
معالجــة البيانــات والحواســيب؛ أجهــزة تحذيــر صــوت اإلنــذار 
ي للســيارات؛ أجهــزة 

ا�ف ألنظمــة مراقبــة ضغــط المحــرك االفــرت
إنــذار االصطــدام؛ أجهــزة اإلطــارات؛ أجهــزة منــع الرقــات؛ 
ــات؛  ــر للمركب ــح تحذي ــة؛ مصابي ــة أو الميكانيكي ــارات المضيئ اإلش
ــات؛ شــواحن  ــق؛ حساســات الهــواء للمركب شــاحنات إطفــاء الحرائ
ي الســيارات؛ أجهــزة تحكــم 

ي اللســتخدام �ف بطاريــات يــو اس �ب
كهربائيــة آليــة؛ مــزودات الطاقــة الكهربائيــة غــري القابلــة اللنقطــاع؛ 
الكهربائيــة  التحكــم  أجهــزة  للمركبــات؛  الفولتيــة  منظمــات 
للمحــركات؛ معــدات الشــحن للمعــدات القابلــة إلعــادة الــش 
حــن؛ محطــات الشــحن للمركبــات الكهربائيــة؛ أجهــزة التحكــم 
ــم  ــدوات لتنظي ــم واأل ــزة التحك ــة؛ أجه ــة الكهربائي ــد الطاق وي ف برت
ات  ف تجهــري الكهربائيــة؛  الكهربائيــة؛  التنظيــم  أجهــزة  الكهربــاء؛ 
؛ مّقــو أجهــزة وأدوات  ي

التحكــم الكهربائيــة؛ األجهــزة تيــار الكهربــا�أ
توصيــل أو توزيــع أو تحويــل أو تخزيــن أو تنظيــم أو التحكــم بــال 
؛ جهــاز ضبــط المصابيــح األماميــة؛ وحــدات  ي

مــات التيــار الكهربــا�أ
الطاقــة الشمســية؛ بطاريــات للمركبــات؛ خاليــا الوقــود؛ البطاريــات 
للســيارات؛ البطاريــات القابلــة للشــحن؛ البطاريــات للمركبــات 
؛  ف ــ�ي ــكل الهيدروج ــات ني ــة؛ بطاري ــات الكهربائي ــة؛ البطاري الكهربائي
جهــاز تخزيــن الطاقــة يتكــون مــن البطاريــات؛ بنــك الطاقــة )
بطاريــات قابلــة للشــحن)؛ أجهــزة وأدوات قيــاس الكهربــاء؛ كوابــل 
ــة  ــت الكهربائي ــالك الموصال ــل واألس ــركات؛ الكواب ــغيل للمح التش
وتركيبــات توصيلهــا؛ الكابالــت الكهربائيــة الهجينــة؛ الصناديــق 
الســوداء )مســجالت البيانــات)؛ أنظمــة معالجــة الصــوت؛ أجهــزة 
للســيارات؛  الكاســيت  مشــغالت  للمركبــات؛  الفيديــو  تســجيل 
ارتداؤهــا؛  يمكــن  ي 

الــىت الحاســوب  أجهــزة  الذكيــة؛  الســاعات 
ــات؛  ــور والبيان ــوت والص ــخ الص ــال أو نس ــجيل أو إرس ــزة تس أجه
ــدا  ــة، ع وني ــة اإللكرت ــدات المراقب ــد؛ مع ــن بع ــة ع ــزة المراقب أجه
؛ أجهــزة  ي

؛ جهــاز مراقبــة تلفزيــو�ف ي مــا كان اللســتخدام الطــىب
ــد المواقــع  ات التعقــب وتحدي ف ــة؛ تجهــري ــد المواقــع العالمي تحدي
ــد  ــن بع ــم ع ــزة التحك ــع؛ أجه ــد المواق ــي لتحدي ــام العالم بالنظ
ألجهــزة األتمتــة الصناعيــة؛ كاشــفات األجســام للمركبــات عــن 
ــن  ــيارات ع ــعال الس ي إلش

ــا�أ ــعال كهرب ــاز إش ــرادار؛ جه ــق ال طري
ف المركبــات)؛  بعــد؛ أجهــزة المالحــة للمركبــات )حواســيب عــى مــ�ت
أجهــزة التحكــم عــن بعــد؛ أجهــزة المالحــة جــي بيــه اس المرئيــة 
ــدى  ــدة الم ــال بعي ــزة االتص ــيارات؛ أجه ــة للس ــات المركب ل لمركب
ــغ  ــع المبال ــة دف ــع أنظم ــة م ــة الصوتي ــزة المالح ــة؛ أجه الكهربائي
اللســتخدام  االلســلكية  األجهــزة  المركبــات؛  داخــل  البســيطة 
ي 

�ف الموجــودة  ونيــة  اإللكرت التعامالــت  محطــات  الســيارات؛  ي 
�ف

ونيــة لتحصيــل رســوم المــرور عــى  الســيارات؛ محطــات إلكرت
ات؛ الروبوتــات الشــبيهة  الطــرق الريعــة؛ روبوتــات المختــرب
ي البحــث العلمــي؛ 

بالبــرش ذات الــذكاء االصطناعــي الســتخدامها �ف
قابلــة  برمجيــات حاســوب  الروبوتــات؛  ي 

�ف للتحكــم  مجيــات  الرب
ــة  ــات رحل ــخ معلوم ــة بتاري ــا ت المتعلق ــري المعلوم ــل لتوف ي ف للترف
الســيارة وخدمــات إدارة مواقــع االصطفــاف، معلومــات الرحالــت 
ويــج يــة  وإدارة ســالمة المركبــات ومعلومــات القيــادة والبيانــات الرت
؛ برمجيــات الحاســوب ف الآلخريــن عــى شــكل اإلعالــن عــن الســائق�ي
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promotional data in the form of advertising for drivers; 
downloadable and recorded computer software for 
autonomous driving of motor vehicles; recorded 
software for data processing for autonomous driving 
control; downloadable and recorded computer 
software for autonomous vehicle navigation, steering, 
calibration, and management; downloadable software 
for parking location identification; downloadable and 
recorded computer software for vehicle navigation; 
recorded software for vehicle fleet launching, 
coordination, calibrating, direction, and management; 
downloadable and recorded computer software 
for controlling vehicle communications networks; 
downloadable and recorded computer software 
platforms for advanced safety and driver assistance 
systems for vehicles; computer programs and software 
for vehicles; downloadable software for the control 
and remote control of vehicles; computer databases; 
computer software for simple payment; computer 
application software for use on smart phones for simple 
payment; in-vehicle Audio Video Navigation software 
for simple payment; software for secure data storage 
and retrieval and transmission of customer information 
used by individuals, banking and financial institutions 
for electronic payment; downloadable smart phone 
application (software); computer software for use with 
route planners, electronic maps and digital dictionaries 
for navigation purposes; computer application 
software for smart phones for use in rental car leasing 
and rental car maintenance; computer software for 
facilitating payment transactions by electronic means 
over wireless networks, global computer networks and/
or mobile telecommunications devices; downloadable 
computer application software for use on smart phones 
for the provision of information relating to vehicle trip 
information history, parking location management, 
trip information, vehicle health management, driving 
information, and third-party promotional data in the 
form of advertising for drivers; downloadable computer 
software for providing remote vehicle diagnosis, 
vehicle maintenance information, entertainment in the 
form of audio and visual displays in vehicles, thirdparty 
communication in vehicles, navigation function, and 
audio and visual display in vehicles; smart phone 
application (software) that enables the drivers to 
make in-vehicle simple payment regarding refueling, 
parking, using toll gate and purchasing products at 
various stores; smart phone application (software) 
that enables the drivers to make in-vehicle simple 
payment regarding refueling, parking, using toll gate 
and purchasing products at various stores as well as 
ordering purchase of foods and beverages in vehicle; 
computer software that enables the drivers to make in-

يــل والمســجلة للقيــادة الذاتيــة للســيارات؛ برمجيــات  ف القابلــة للترف
المســتقلة؛  القيــادة  ي 

�ف للتحكــم  البيانــات  لمعالجــة  مســجلة 
يــل والمســجلة للمالحــة الذاتيــة  ف برمجيــات الحاســوب القابلــة للترف
مجيــات؛ برمجيــات قابلــة  للمركبــة وتوجيــه ومعايــرة وإدارة الرب
ــوب  ــات الحاس ــيارات؛ برمجي ــوف الس ــع وق ــد موق ــل لتحدي ي ف للترف
مجيــات  ي الســيارة ؛ الرب

يــل والمســجلة للمالحــة �ف ف القابلــة للترف
ــه  ــرة وتوجي ــيق ومعاي ــات وتنس ــطول المركب ــق أس ــجلة إلطال المس
يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوب  برمجيــات  مجيــات؛  الرب وإدارة 
ي شــبكات اتصاالــت المركبــات؛ منصــات 

والمســجلة للتحكــم �ف
يــل والمســجلة ألنظمــة الســالمة  ف برمجيــات الحاســوب القابلــة للترف
وبرمجيــات  برامــج  للمركبــات؛  الســائق  ومســاعدة  المتقدمــة 
يــل للتحكــم والتحكــم  ف الحاســوب للمركبــات؛ برمجيــات قابلــة للترف
ي المركبــات؛ قواعــد بيانــات الحاســوب؛ برمجيــات 

عــن بعــد �ف
الحاســوب للدفــع البســيط؛ برمجيــات الحاســوب اللســتخدام 
ــوت  ــة الص ــج مالح ــيط؛ برنام ــع البس ــة للدف ــف الذكي ــى الهوات ع
التخزيــن  برمجيــات  بســيط؛  لدفــع  المركبــة  داخــل  والفيديــو 
جاع اآلمــن للبيانــات واإلرســال اآلمــن لمعلومــات العمــالء  واالســرت
المرفيــة  المؤسســات  األشــخاص،  قبــل  مــن  المســتخدمة 
ــة  ــة القابل ــف الذكي ــات الهوات ؛ تطبيق ي

و�ف ــرت ــع اإللك ــة للدف والمالي
مــع  اللســتخدام  الحاســوب  برمجيــات  )برمجيــات)؛  للتحميــل 
ــة  ــس الرقمي ــة والقوامي وني ــط اإللكرت ــق، الخرائ ــات الطري مخطط
لغايــات المالحــة؛ برمجيــات تطبيقــات الحاســوب للهواتــف الذكيــة 
للتأجــري ولصيانــة  المخصصــة  الســيارات  لتأجــري  المســتخدمة 
؛ برمجيــات الحاســوب لتســهيل  الســيارات المخصصــة للتأجــري
ــلكية،  ــبكات االلس ــرب الش ــة ع وني ــرق اإللكرت ــع بالط ــت الدف معامال
بعيــدة  االتصاالــت  أجهــزة  و/أو  العالميــة  الحاســوب  شــبكات 
ــة؛ برمجيــات تطبيقــات الحاســوب القابلــة للتحميــل  المــدى النقال
المتعلقــة  المعلومــات  لتوفــري  النقالــة  للهواتــف  المســتخدمة 
بتاريــخ رحالــت المركبــات، خدمــات إدارة مواقــع االصطفــاف، 
معلومــات الرحالــت، إدارة ســالمة المركبــات، معلومــات القيــادة، 
؛  ف ويجيــة الآل خريــن عــى شــكل اإلعالــن عــن الســائق�ي والبيانــات الرت
برمجيــات الحاســوب القابلــة للتحميــل لتوفــري تشــخيص المركبــات 
ــات،  ــة المركب ــول صيان ــات ح ــم معلوم ــات تقدي ــد، خدم ــن بع ع
ي المركبــات، خدمــات 

فيــه عــى شــكل عــروض صوتيــة ومرئيــة �ف الرت
التواصــل مــع أطــراف أخــرى بشــأن المركبــات، ووظائــف المالحــة، 
ــف  ــات الهوات ــات؛ تطبيق ي المركب

ــة �ف ــة والمرئي ــروض الصوتي والع
ي تمكــن بالوقــود، واالصطفــاف، اســتخدام 

الذكيــة )برمجيــات) الــىت
ــادة  ــات إلع ــن المركب ــيطة م ــغ بس ــع مبال ــن دف ف م ــائق�ي ــة الس بواب
المختلفــة؛  المتاجــر  مــن  المنتجــات  اء  و�ش التعرفــة  ود  ف الــرت
ف  ي تمكــن الســائق�ي

تطبيقــات الهواتــف الذكيــة )برمجيــات) الــىت
ود بالوقــود،  ف ــرت ــات إلعــادة ال ــغ بســيطة مــن المركب مــن دفــع مبال
ي 

�ف المنتجــات  اء  ولــرش العبــور  رســوم  لدفــع  واالصطفــاف، 
وبــات  اء األطعمــة والمرش مختلــف المتاجــر وكذلــك لطلبــات �ش
ــن  ف م ــائق�ي ــن الس ي تمك

ــىت ــوب ال ــات الحاس ــات؛ برمجي ــن المركب م
ود بالوقــود،  ف دفــع مبالــغ بســيطة مــن داخــل المركبــات إلعــادة الــرت
ي 

�ف المنتجــات  اء  ولــرش العبــور  رســوم  لدفــع  واالصطفــاف، 
وبــات  اء األطعمــة والمرش مختلــف المتاجــر وكذلــك لطلبــات �ش
مــن المركبــات؛ برمجيــات التطبيقــات لتوفــري خدمــات وكاالــت
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vehicle simple payment regarding refueling, parking, 
using toll gate and purchasing products at various 
stores as well as ordering purchase of foods and 
beverages in vehicle; application software for providing 
electronic payment agency service; computer software 
for platform of in-vehicle simple payment; smartphone 
application (software) accessible to in-vehicle systems; 
computer program for simple payment through in-
vehicle Audio Video Navigation; computer firmware 
for platform of in-vehicle simple payment; smartphone 
application (software) for in-vehicle simple payment; 
computer application software for use on smart phones 
for use in the management of vehicle rental and vehicle 
maintenance; computer application software for use 
on smart phones for a vehicle lease; downloadable 
computer application software for mobile phones for use 
in the operation and management of vehicles; recorded 
computer software for safe car driving; downloadable 
computer application software for vehicles; computer 
application software for computers and mobile devices, 
namely, software for locating and sharing information 
regarding electric vehicle charging stations; encoded 
cards for use in relation to the electronic transfer of 
financial transactions; computer hardware for use with 
satellite and/or GPS navigation systems for navigation 
purposes; data processing apparatus; computer 
hardware for facilitating payment transactions by 
electronic means over wireless networks, global 
computer networks and/or mobile telecommunications 
devices; laser installations, other than for medical use, 
for sensing distance to objects; steering apparatus, 
automatic, for vehicles; simulator for optical devices; 
vehicle drive training simulators; flight simulators 
for aircraft; electronic payment terminal operated by 
encoded cards, stored value cards, prepaid cards and 
smart cards; speech recognition apparatus; digital 
car driving recording apparatus; black box for cars; 
electronic keyless entry system for automobiles; 
electronic control apparatus for autonomous driving 
of vehicles; computer apparatus for parking location 
identification; security terminal for in-vehicle electronic 
transactions; devices for in-vehicle e-payment process; 
computer hardware for vehicle fleet launching, 
coordination, calibrating, direction,  and management; 
computer hardware for transmission of data within a 
vehicle and for communications between and among 
vehicles and a cloud-based platform; LED information 
display apparatus for car; laser object detectors for 
use on vehicles; computer apparatus for the control 
and remote control of vehicles; computer display 
monitors; computer components and parts; computer 
hardware; peripherals adapted for use with computers; 
video game cartridges and cassettes; articles of

امــج دفــع المبالــغ  ؛ برمجيــات الحاســوب لرب ي
و�ف الدفــع اإللكــرت

البســيطة مــن داخــل المركبــات؛ تطبيقــات الهواتــف الذكيــة )
ي يمكــن الوصــول إليهــا مــن األنظمــة المــزودة بهــا 

ــات) الــىت برمجي
المركبــات؛ برامــج الحاســوب للدفعــات المرئيــة داخــل المركبــات؛ 
أنظمــة  خالــل  مــن  البســيطة  األصليــة  الحاســوب  برمجيــات 
امــج دفــع المبالــغ البســيطة مــن داخــل  المالحــة الصوتيــة لرب
ــغ  ــات) لدفــع المبال ــة )برمجي ــف الذكي ــات؛ تطبيقــات الهوات المركب
ــوب  ــات الحاس ــات تطبيق ــات؛ برمجي ــل المركب ــن داخ ــيطة م البس
ي إدارة المركبــات 

المســتخدمة مــع الهواتــف الذكيــة المســتخدمة �ف
ليجــار ولصيانــة المركبــات؛ برمجيــات تطبيقــات  المخصصــة الإ
ي الهواتــف الذكيــة لتأجــري المركبــات؛ 

الحاســوب المســتخدمة �ف
ف  للهــوات  للتحميــل  القابلــة  الحاســوب  تطبيقــات  برمجيــات 
برمجيــات  المركبــات؛  وإدارة  تشــغيل  ي 

�ف المســتخدمة  النقالــة 
حاســوب مســجلة لقيــادة الســيارة بأمــان؛ برمجيــات تطبيقــات 
تطبيقــات  برمجيــات  للمركبــات؛  للتحميــل  القابلــة  الحاســوب 
الحاســوب للحواســيب واألجهــزة النقالــة، تحديــدا: برمجيــات 
تحديــد ومشــاركة المعلومــات بخصــوص محطــات شــحن المركبــات 
يتعلــق  فيمــا  المســتخدمة  المشــفرة  البطاقــات  الكهربائيــة؛ 
ي للتعامالــت الماليــة؛ برمجيــات الحاســوب 

و�ف بالتحويــل اإللكــرت
األقمــار الصناعيــة و/أو أن ظمــة المالحــة مــن خالــل تحديــد 
المواقــع العالميــة لغايــات المالحــة؛ المســتخدمة مــع أجهــزة 
ــع  ــت الدف ــهيل معامال ــوب لتس ــزة الحاس ــات؛ أجه ــة البيان معالج
ونيــة عــرب الشــبكات االلســلكية، شــبكات الحاســوب  بالطــرق اإللكرت
العالميــة و/أو أجهــزة االتصاالــت بعيــدة المــدى النقالــة؛ تركيبــات 
، الستشــعار المســافة إىل  ي ر، عــدا مــا كان اللســتخدام الطــىب ف اللــري
األشــياء؛ أجهــزة التوجيــه األوتوماتيكيــة للمركبــات؛ جهــاز محــاكاة 
ــات  ــيارة؛ محاكي ــادة الس ــب قي ــات تدري ــة؛ محاكي ــزة البري الألجه
ي العاملــة بالبطاقات 

و�ف ان للطائــرات؛ محطــات الدفــع اإللكــرت الطــري
المشــفرة، بطاقــات القيمــة المخزنــة، البطاقــات المدفوعــة مســبقا 
والبطاقــات الذكيــة؛ أجهــزة التعــرف عــى الكالــم؛ جهــاز تســجيل 
ــة  ــيارات؛ أنظم ــود للس ــدوق األس ــي؛ الصن ــيارة الرقم ــادة الس قي
ي 

و�ف ي بــدون مفتاح للســيارات؛ جهــاز تحكــم إلكرت
و�ف الدخــول االلكــرت

ــع  ــد موق ــوب لتحدي ــزة حاس ــات؛ أجه ــتقلة للمركب ــادة المس للقي
ونيــة مــن  وقــوف الســيارات؛ المحطــات األمنيــة للتعامالــت اإللكرت
ــن  ي م

و�ف ــرت ــع اإللك ــات الدف ــراء عملي ــزة إلج ــة؛ األجه ــل المركب داخ
ــات  ــطول المركب ــق أس ــوب إلطال ــزة الحاس ــات؛ أجه ــل المركب داخ
ــوب  ــزة الحاس ــات؛ أجه مجي ــه وإدارة الرب ــرة وتوجي ــيق ومعاي وتنس
المركبــات  ف  بــ�ي واللتصاالــت  الســيارة  داخــل  البيانــات  لنقــل 
ومنصــة قائمــة عــى الحوســبة الســحابية؛ جهــاز عــرض معلومــات 
بصمامــات ثنائيــة باعثــة للضــوء للســيارة؛ كاشــفات األجســام 
للتحكــم  حاســوب  جهــاز  المركبــات؛  ي 

�ف اللســتخدام  ر  ف باللــري
ــوبية؛  ــرض الحاس ــات الع ــات؛ شاش ي المركب

ــد �ف ــن بع ــم ع والتحك
األجهــزة  الحاســوب؛  أجهــزة  الحاســوب؛  وقطــع  محتويــات 
طــة  الطرفيــة المعــدة اللســتخدام مــع الحواســيب؛ خراطيــش وأ�ش
ي  ــىب ــداء بواســطة راك ــة الرت ــس واقي ــاف مالب ــو؛ أصن ألعــاب الفيدي
الدراجــات الناريــة للحمايــة مــن الحــوادث أو اإلصابــات؛ الملفــات 
يــل؛ الملفــات متعــددة الوســائط القابلــة ف  الموســيقية القابلــة للترف
الرســومات للتحميــل؛  القابلــة  الصــور  ملفــات  يــل؛  ف للترف
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protective clothing for wear by motorcyclists for 
protection against accident or injury; downloadable 
music files; downloadable multimedia file; 
downloadable image files; downloadable computer 
graphics; downloadable image; encoded plastic card; 
downloadable ticket; downloadable electronic maps; 
computer digital maps; metaverse contents operating 
software; game software for metaverse; interfaces for 
metaverse; recorded data files featuring meta data 
containing information on digital assets; downloadable 
image files featuring virtual merchandise such as 
clothing, shoes, bags, headgear, eyewear, sports 
equipment, works of art, paintings, toys, etc. for 
metaverse; downloadable image files featuring virtual 
cars for metaverse; downloadable image files featuring 
character images for metaverse downloadable image 
files featuring avatars for metaverse; software for non-
fungible tokens; software for metaverse; computer 
software for automatic storage of trading data of 
blockchain-based non-fungible tokens; computer 
software for issuing, trading, selling, managing, and 
verifying blockchain-based non-fungible tokens; 
blockchain-based nonfungible tokens; computer 
software for issuing, trading, selling, managing, and 
verifying blockchain-based ownership and license of 
digital contents; downloadable software for virtual 
money; downloadable computer programmes for 
electronic money payment; computer application 
software for metaverse experience; metaverse 
contents distributing software; computer software 
for providing metaverse contents; game software 
for smart phones in order to experience indirectly 
various information through metaverse; video display 
software; software (for the purpose of photos/videos/
editing/storing/sharing/broadcasting/sending/viewing 
or chatting); computer application software for mobile 
phone camera based on virtual/augmented reality; 
computer programs and software featuring service that 
automatically converts portrait into 3D avatar images); 
software for creating/manipulating/participating 3D 
virtual environments; computer e-commerce software 
featuring non-fungible tokens (NFTs); computer 
software for used in implementing the metaverse; 
computer software for metaverse service; software 
for navigating an augmented reality environment; 
virtual reality software; software for virtual reality 
experiences; software for navigating a virtual reality 
environment; virtual reality software for users to 
experience virtual reality visualization, manipulation 
and immersion; augmented reality software for 
interactive experiences; virtual reality software for 
interactive experiences; software for augmented 
reality experiences; augmented reality software; virtual

ــل؛  ي ف ــة للترف ــورة قابل ــل؛ ص ي ف ــة للترف ــوبية القابل ــة الحاس الجرافيكي
يــل؛ الخرائــط  ف بطاقــة بالســتيكية مشــفرة؛ التذاكــر القابلــة للترف
ــات  ــة؛ برمجي ــط الحاســوب الرقمي ــل؛ خرائ ي ف ــة للترف ــة القابل الرقمي
س؛  ــة للميتافــري ــات اللعب س؛ برمجي ــات للميتافــري ــغيل المحتوي تش
ي 

ــىت ــجلة ال ــات المس ــات البيان س؛ ملف ــري ــة للميتاف ــات البيني الواجه
تحتــوي عــى بيانــات وصفيــة تحتــوي عــى معلومــات عــن األصــول 
ــة  اضي ــلًعا افرت ــرض س ــل تع ي ف ــة للترف ــور قابل ــات ص ــة؛ ملف الرقمي
مثــل المالبــس واالحذيــة والحقائــب وأغطيــة الــرأس وأغطيــة 
ف ومعــدات الرياضــة واألعمــال الفنيــة ولوحــات الرســم  العــ�ي
ي 

ــىت س ال ــل للميتافــري ي ف ــة للترف ــخ. لملفــات الصــور القابل والدمــى ال
س؛ ملفــات الصــور القابلــة  اضيــة للـــميتافري ف بالســيارات االفرت تتمــري
ي تحتــوي عــى صور شــخصية لملفــات الصــور القابلة 

يــل والــىت ف للترف
مجيــات  س؛ الرب ي تعــرض األفاتــار للميتافــري

س الــىت يــل للميتافــري ف للترف
س؛  مجيــات للميتافــري ة غــري القابلــة اللســتبدال؛ الرب ف للرمــوز الممــري
ي لبيانــات التــداول الخاصــة 

برمجيــات الحاســوب للتخزيــن التلقــا�أ
ــل؛  ــلة الكت ــى سلس ــة ع ــتبدال القائم ــة اللس ــري القابل ــوز غ بالرم
برمجيــات الكمبيــو تــر إلصــدار وتــداول وبيــع وإدارة والتحقــق 
ة غــري القابلــة اللســتبدال القائمــة عــى سلســلة  ف مــن الرمــوز الممــري
الكتــل؛ الرمــوز غــري القابلــة اللســتبدال القائمــة عــى سلســلة 
الكتــل؛ برمجيــات الكمبيوتــر إلصدار وتــداول وبيــع وإدارة والتحقق 
ــات  ــص المحتوي ــل وترخي ــلة الكت ــى سلس ــة ع ــة القائم ــن الملكي م
اضيــة؛  افرت أمــوال  يــل مقابــل  ف للترف قابلــة  برمجيــات  الرقميــة؛ 
ــة؛  وني ــود اإللكرت ــع النق ــل لدف ي ف ــة للترف ــوب القابل ــات الحاس برمجي
س؛ برمجيــات  برمجيــات تطبيقــات الكمبيوتــر لتجربــة الميتافــري
لتوفــري  الحاســوب  برمجيــات  س؛  للميتافــري المحتويــات  توزيــع 
س؛ برمجيــات ألعــاب للهواتــف الذكيــة لتجربة  المحتويــات للميتافــري
س؛  ــري ــل الميتاف ــن خال ــا�ش م ــري مب ــكل غ ــة بش ــات مختلف معلوم
ــن  ــر وتخزي ــرض وتحري ــات )لع مجي ــو؛ الرب ــرض الفيدي ــات ع برمجي
ومشــاركة وبــث وإرســال ومشــاهدة الصــور والفيديــو)؛ برمجيــات 
ا الهاتــف المحمــول عــى أســاس الواقــع  تطبيقــات الحاســوب لكامــري
ــدم  ي تق

ــىت ــوب ال ــات الحاس ــج وبرمجي ــزز؛ برام ي / المع
ا�ف ــرت االف

خدمــة تقــوم تلقائًيــا بتحويــل الصــورة الشــخصية إىل صــور أفاتــار 
ي البيئــات 

ثالثيــة األبعــاد)؛ برمجيــات إلنشــاء / معالجــة / المشــاركة �ف
 NFTs( اضيــة ثالثيــة األبعــاد؛ برمجيــات ؛ برمجيات ا لحاســوب االفرت
ف برمــوز غــري قابلــة اللســتبدال  ونيــة للحاســوب تتمــري )التجــارة اإللكرت
ــة  ــوب لخدم ــات الحاس س؛ برمجي ــري ــذ الميتاف ي تنفي

ــتخدمة �ف المس
ي بيئــة المعــزز؛ برمجيــات الواقــع 

س؛ برمجيــات للتنقــل �ف الميتافــري
برمجيــات  ؛  ي

ا�ف االفــرت الواقــع  لتجــارب  برمجيــات  ؛  ي
ا�ف االفــرت

؛ برمجيــات الواقــع  ي
ا�ف ي بيئــة الواقــع االفــرت

للتنقــل الواقــع �ف
 ، ي

ا�ف االفــرت الواقــع  تصــور  لتجربــة  ف  للمســتخدم�ي ي 
ا�ف االفــرت

والتالعــب والحجــب؛ برمجيــات الواقــع المعــزز للتجــارب التفاعلية؛ 
ي للتجــارب التفاعليــة؛ برمجيــات لتجارب 

ا�ف برمجيــات الواقــع االفــرت
ــع  ــات الواق ــزز؛ برمجي ــع المع ــات الواق ــزز؛ برمجي ــع المع ــو اق ال
ي 

ا�ف ي الــذي يــم ّكنــك مــن تقديــم تجــارب الواقــع االفــرت
ا�ف االفــرت

مــع أجهــزة الحاســوب / األجهــزة .اللوحيــة العاملــة باللمــس/ 
ــة ــف المحمول ــة / الهوات ــزة المحمول األجه
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reality software that enables you to provide virtual 
reality experiences with computers/tablets/mobile 
devices/mobile phones 

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43066 العالمة التجارية رقم :  43066

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Wheelchairs; parachutes; tractors; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; civilian drones; 
air vehicles; pilotless aircraft; land vehicles; mobility 
scooters; robotic cars; motor trucks; automatic 
transport vehicles; driverless cars [autonomous cars]; 
buses; structural parts for buses; sports cars; coach 
vans; parts and accessories for motorcycles; motor 
cycles; driverless cars; self-driving cars; automobiles; 
lane departure warning systems for automobiles; parts 
and accessories for automobiles; electrically operated 
scooters; electric cars; hydrid power scooters; camping 
vehicles; camping trailers; invalids’ carriages; bicycles; 
electric bicycles; automobile tires; suspension shock 
absorbers for vehicles; brakes for land vehicles; tractors 
for agricultural purposes; motors and engines for 
land vehicles; electric drives for vehicles; rubber belts 
for land vehicles; couplings for land vehicles; electric 
motors for motor cars 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مركبــات  الجــرارات؛  الهبــوط؛  مظالــت  المدولبــة؛  الكــراسي 
ــة؛  ــكك الحديدي ــى الس ــري أو ع ــوي أو البح ي أو الج ــرب ــل ال للنق
ــدون  ــرات ب ــة؛ طائ ــات جوي ــة؛ مركب ــار المدني ــدون طي ــرات ب الطائ
يــة؛ دراجــات التنقــل؛ الســيارات اآلليــة؛  طيــار؛ المركبــات الرب
ســيارات  اآلليــة؛  النقــل  مركبــات  المحــركات؛  ذات  الشــاحنات 
بــدون ســائق شــاحنات ذات )ســيارات ذاتيــة التحــرك)؛ الحافالــت؛ 
ــة؛ مقاعــد؛ قطــع  ــة للحافالــت؛ الســيارات الرياضي القطــع الهيكلي
الناريــة؛  الدراجــات  الناريــة؛  للدراجــات  واكسســوارات  غيــار 
الســيارات بــدون ســائق؛ الســيارات ذاتيــة القيــادة؛ المركبــات 
ــع  ــار؛ قط ــن المس ــراف ع ــد االنح ــيارات عن ــر للس ــة التحذي ؛ أنظم
ة العاملــة بالكهربــاء؛  وإكسســوارات الســيارات؛ الدراجــات الصغــري
بالطاقــة  العاملــة  ة  الصغــري الدراجــات  الكهربائيــة؛  الســيارات 
عربــات  التخييــم؛  مقطــورات  التخييــم؛  مركبــات  الهجينــة؛ 
ــارات  ــة؛ اط ــات الكهربائي ــة؛ الدراج ــات الهوائي ــن؛ الدراج العاجزي
المركبــات؛  تعليــق  ألنظمــة  صدمــات  ت  ممتصــا  الســيارات؛ 
ــة؛  ــة؛ جــرارات الألغــراض الزراعي ــات الســكك الحديدي ــح لعرب مكاب
كهربائيــة  محــركات  يــة؛  الرب للمركبــات  والمحــركات  الموتــورات 
ــة  ــت قارن ــة؛ وصال ي ــات الرب ــة للمركب ــة المطاطي للســيارات؛ األحزم

يــة؛ .المحــركات الكهربائيــة للمركبــات اآلليــة  للمركبــات الرب
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Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43067 العالمة التجارية رقم :  43067

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Sharket Akram Sbitany and 
Sons Al- Musahama Al- Khususiya Al- Mahduda. 

ي وأوالده المساهمة الخصوصية 
كة اكرم سبيتا�ف بإسم :  �ش

المحدودة. 

Applicant Address: Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 

العنوان :  مفرق الرام , دوار االستقالل , الرام, ص.ب 102 رام 
الله.  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله - شارع الرف

Goods/Services:
Machines and machine tools; motors and engines 
(except for land vehicles); machine coupling and 
transmission components (except for land vehicles); 
home and electrical tools. Electric beaters, beating 
machines, electric blenders for household purposes , 
bread cutting machines, electric carpet shampooing 
machines and apparatus, cleaning appliances utilizing 
steam, electric cleaning machines and apparatus, 
coffee grinders other than hand operated , cutters, dish 
washers, emergency power generators, electric fruit 
presses for household purposes, grating machines for 
vegetables , electric grinders of crushers for household 
purposes, grinding machines, ironing machines, 
electric kitchen machines, kneading machines, knitting 
machines, mills for household purpose, vacuum cleaner, 
washing machines, water heaters, electric whisks for 
household purposes, wringing machines for laundry, 
food processor, blender, mixer, steam iron , clothes 
dryer, dish washer. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محــركات  )باســتثناء  والمحــركات  الماكنــات؛  وأدوات  الماكنــات 
المركبــات)؛ وأدوات وصــل الماكنــات بعضهــا ببعــض والســيور 
ليــة،  ف )باســتثناء مــا يســتعمل للمركبــات)؛ وأدوات كهربائيــة ومرف
خفاقــات كهربائيــة، االت خفــق، خالطــات كهربائيــة لالغــراض 
، االت واجهــزة كهربائيــة لغســل  ف ليــة، االت تقطيــع الخــرب ف المرف
االت  البخــار،  باســتخدام  تنظيــف  أدوات  بالشــامبو،  الســجاد 
وأجهــزة تنظيــف كهربائيــة مطاحــن قهــوة ال تــدار باليــد، قطاعــات، 
ي 

غســاالت صحــون، مولــدات طاقــة للطــوارئ، خــالط كهربــا�أ
ــن او  اوات، مطاح ــرف ــرط الخ ــرش او خ ــة، االت ب لي ف ــراض المرف لالغ
ــة،  ــن، االت حياك ــة، االت طح لي ف ــراط المرف ــة لالغ ــارش كهربائي مج
ليــة، مكانــس كهربائيــة، غســاالت، ســخانات  ف مطاحــن لالغــراط المرف
ليــة، االت عــر للغســيل،  ف مــاء، خفاقــات كهربائيــة لالغــراض المرف
ــة.  ــافة، جالي ، نش ــرت ــرن توس ــاق، ف ــالط، خف ــام، خ ــرف طع مح
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Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43068 العالمة التجارية رقم :  43068

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Advertising services; organisation of exhibitions for 
commercial/promotional and publicity purposes; 
organization of exhibitions and events for commercial 
or advertising purposes; marketing; demonstration 
of goods; sales promotion for others; advertising 
automobiles for sale by means of the Internet; 
providing business and marketing information; 
business management of car parking facilities; 
providing information via the Internet relating to 
the sale of automobiles; price comparison services; 
commercial information agency services; commercial 
intermediation services; business assistance, 
management and administrative services; assistance, 
advisory services and consultancy with regard 
to business organization; providing commercial 
information and advice for consumers in the choice of 
products and services; providing recommendations 
of goods to consumers for commercial purposes; 
providing consumer information relating to goods and 
services; compilation of information into computer 
databases; import and export agencies; office functions; 
on-line ordering services; auctioneering; secretarial 
services; arranging subscriptions to information 
media; wholesale services featuring automobiles; retail 
services featuring automobiles; wholesale services 
featuring parts and accessories of automobiles; retail 
services featuring parts and accessories of automobiles; 
wholesale services featuring used automobiles; retail 
services featuring used automobiles; wholesale services

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واإلعالــن؛ خدمــات تنظيــم المعــارض للغايــات 
المعــارض  تنظيــم  الدعائيــة؛  وللغايــات  ويجيــة  التجارية/الرت
ــويق؛  ــات التس ــة؛ خدم ــة أو اإلعالني ــات التجاري ــداث للغاي واألح
ــن؛  ــات الآلخري ــج المبيع ــات تروي ــع؛ خدم ــرض البضائ ــات ع خدم
نــت؛ توفــري  خدمــات اإلعالــن عــن ســيارات للبيــع عــن طريــق اإلنرت
األعمــال التجاريــة ومعلومــات التســويق؛ إدارة أعمــال مرافــق 
ي 

نــت الــىت مواقــف الســيارات؛ تقديــم المعلومــات مــن خالــل اإلنرت
ــات  ــعار؛ خدم ــة األس ــات مقارن ــارات؛ خدم ــس ي ــع ال ــق ببي تتعل
التجاريــة؛  الوســاطة  خدمــات  التجاريــة؛  المعلومــات  وكاالــت 
ــوىلي  ــدارة وت ــال، واإل ــال األعم ي مج

ــاعدة �ف ــم المس ــات تقدي خدم
االستشــارية  الخدمــات  المســاعدة،  األعمــال؛  وتســيري شــؤون 
واالستشــارات فيمــا يتعلــق بتنظيــم األعمــال؛ تقديــم المعلومــات 
ي اختيــار المنتجــات والخدمات؛ 

ف �ف والنصــا ئــح التجاريــة للمســتهلك�ي
ف الألغــراض التجاريــة؛ توفــري  تقديــم توصيــات الســلع للمســتهلك�ي
معلومــات المســتهلك المتعلقــة بالســلع والخدمــات؛ خدمــات 
اد  ي قواعــد بيانيــة حاســوبية؛ وكاالــت االســتري

تجميــع المعلومــات �ف
والتصديــر؛ خدمــات الوظائــف المكتبيــة ؛ خدمــات ال طلــب عــرب 
؛ الخدمــات الســكرتارية؛  ي

نــت؛ خدمــات البيــع بالمــزاد العلــىف االنرت
؛ خدمــات البيع  ي

ي اإلعالــم المعلوما�ت
اكات �ف خدمــات تنظيــم االشــرت

ي 
ــىت ــة ال ــع بالتجزئ ــات البي ــيارات؛ خدم ــمل الس ي تش

ــىت ــة ال بالجمل
ي تشــمل قطــع غيــار 

تشــمل الســيارات؛ خدمــات البيــع بالجملــة الــىت
ــمل  ي تش

ــىت ــة ال ــع بالتجزئ ــات البي ــيارا ت؛ خدم ــوارات الس واكسس
قطــع غيــار واكسســوارات الســيارات؛ خدمــات البيــع بالجملــة 
ي تشــمل الســيارات المســتعملة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة 

الــىت
ي 

ي تشــمل الســيارات المســتعملة؛ خدمــات البيــع بالجملــة الــىت
الــىت

ي تشــمل
ــىت ــة ال ــع بالتجزئ ــة الســيارات؛ خدمــات البي تشــمل ببطاري
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featuring automotive battery; retail services featuring 
automotive battery; wholesale services featuring 
downloadable image file; retail services featuring 
downloadable image file; on-line retail store services 
for downloadable image files featuring non-fungible 
tokens; on-line retail store services for downloadable 
image files featuring character images for metaverse; 
on-line retail store services for recorded data files; 
on-line retail store services for recorded data files 
featuring meta data containing information on digital 
assets; on-line retail store services for downloadable 
digital images; on-line retail store services for digital 
photos available for download; on-line retail store 
services for  downloadable computer graphics; on-
line retail store services for downloadable graphics 
for mobile phones; on-line retail store services for 
computer operating system software; on-line retail 
store services for computer operating software; on-
line retail store services for virtual reality software; 
sales promotion business; sales promotion business 
for providing avatar-related software; promotion of 
sales for providing software for non-fungible tokens; 
sales promotion for providing downloadable image 
files; promotion of sales by providing downloadable 
image files featuring non-fungible tokens (NFTs); sales 
promotion business for providing downloadable image 
files featuring virtual merchandise such as clothing, 
shoes, bags, headgear, eyewear, sports equipment, 
works of art, paintings, toys, etc. for metaverse; sales 
promotion business for providing downloadable image 
files for automobiles featuring metaverse; promotion 
of sales through the provision of downloadable virtual 
goods, namely, providing computer program for online 
and online virtual reality; providing online marketplace 
for buyers and sellers of goods and services for the 
metaverse; metaverse content management software 
retail business; metaverse content management 
software wholesale business; metaverse interface 
wholesale business; metaverse interface retail business 

ــف  ــمل مل ي تش
ــىت ــة ال ــع بالجمل ــات البي ــيارات؛ خدم ــة الس ببطاري

ي تشــمل ملــف 
يــل؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة الــىت ف صــور قابــل للترف

نــت  يــل؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة عــرب اإلنرت ف صــور قابــل للترف
ــري  ــوز غ ــى رم ــوي ع ي تحت

ــىت ــل ال ي ف ــة للترف ــور القابل ــات الص لملف
ــت  ن ــرب اإلنرت ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج ــتبدال؛ خدم ــة اللس قابل
ف بصــور الشــخصيات  ي تتمــري

يــل الــىت ف لملفــات ال صــور القابلــة للترف
نــت لملفات  س؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب اإلنرت الميتافــري
نــت  البيانــات المســجلة؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب اإلنرت
ــة  ــات وصفي ــى بيان ــوي ع ي تحت

ــىت ــجلة ال ــات المس ــات البيان لملف
ــة؛ خدمــات متجــر  ــوي عــى معلومــات حــول األصــول الرقمي تحت
ــل؛  ي ف ــة للترف ــة القابل ــور الرقمي ــت للص ن ــرب اإلنرت ــة ع ــع بالتجزئ البي
ــة  ــور الرقمي ــت للص ن ــرب اإلنرت ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج خدم
ــت  ن ــرب اإلنرت ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج ــل؛ خدم ي ف ــرة للترف المتوف
يل؛ خدمــات متجر البيــع بالتجزئة  ف لرســومات الكمبيوتــر القابلــة للترف
ــة؛  ــف المحمول ــل للهوات ي ف ــة للترف ــومات القابل ــت للرس ن ــرب اإل نرت ع
ــام  ــات نظ مجي ــت لرب ن ــرب اإلنرت ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج خدم
نــت  تشــغيل الحاســوب؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب اإلنرت
مجيــات تشــغيل الحاســوب؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب  لرب
؛ أعمــال ترويــج المبيعــا ت؛  ي

ا�ف مجيــات الواقــع االفــرت نــت لرب اإلنرت
مجيــات ذات الصلــة بالصــورة  أعمــال ترويــج المبيعــات لتوفــري الرب
ة  ف ويــج للمبيعــات لتوفــري برمجيــات للرمــوز الممــري الرمزيــة؛ الرت
ــري ملفــات صــور  ــج المبيعــات لتوف ــة اللســتبدال؛ تروي غــري القابل
ويــج للمبيعــات مــن خالــل توفــري ملفــات صــور  يــل؛ الرت ف قابلــة للترف
ي 

يــل تحتــوي عــى رمــوز غــري قابلــة اللســتبدال )ان اف �ت ف قابلــة للترف
يــل  ف اس)؛ أعمــال ترويــج المبيعــات لتوفــري ملفــات صــور قابلــة للترف
ــب،  ــة، والحقائ ــس، االحذي ــل المالب ــة مث اضي ــلًعا افرت ــرض س تع
ــال  ــة، األعم ــدات الرياض ، مع ف ــ�ي ــة الع ــرأس ، وأغطي ــة ال وأغطي
س؛ أعمــال ترويــج  الفنيــة، لوحــات رســم، الدمــى، الــخ. وللميتافــري
ي 

ــىت ــيارات ال ــل للس ي ف ــة للترف ــور قابل ــات ص ــري ملف ــات لتوف المبيع
ــري  ــل توف ــن خال ــات م ــج المبيع س؛ تروي ــري ــوي عــى الميتاف تحت
يــل، تحديــدا: توفــري برمجيــات حاســوب  ف اضيــة قابلــة للترف ســلع افرت
ــرب  ــوق ع ــري س ــا؛ توف وني ــت وإلكرت ن ــرب اإلنرت ي ع

ا�ف ــرت ــع االف للواق
س؛  ــري ــات للميتاف ــلع والخدم ف للس ــ�ي ين والبائع ــرت ــت للمش ن اإلنرت
س ألعمــال البيــع بالتجزئــة؛  برمجيــات إدارة محتــوى الميتافــري
س ألعمــال البيــع .بالجملــة؛  برمجيــات إدارة محتــوى للميتافــري
س لتجــارة  س لتجــارة الجملــة؛ واجهــة ميتافــري واجهــة ميتافــري

التجــزئ 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Installation/maintenance/repair of compressed natural 
gas charger; garage services for the maintenance 
and repair of motor vehicles;  automobile battery 
replacement services; vehicle battery charging; vehicle 
repair services; maintenance, servicing and repair 
of vehicles; electric motor vehicle maintenance and 
repair; hydrogen gas refuelling service for vehicles; 
vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
repair and maintenance of automobiles and parts 
thereof; providing information relating to the repair 
or maintenance of automobiles; motor vehicle 
maintenance and repair; automobile internals repair; 
repair and maintenance of vehicles; inspection of 
automobiles and parts thereof prior to maintenance and 
repair; natural gas refuelling service for motor vehicles; 
tires maintenance and repair; recharging services for 
electric vehicles; repair and maintenance of engines for 
motor vehicles; repair of braking devices; installation, 
maintenance and repair of batteries and accumulators; 
recharging of batteries and accumulators; battery 
management; installation of automotive remote 
start systems; automobile cleaning and car washing; 
disinfecting for vehicles; custom installation of exterior, 
interior and mechanical parts of vehicles [tuning]; 
tuning of motor vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تركيــب وصيانــة واصالــح الشــواحن العاملــة بالغــاز 
الطبيعــي المضغــوط؛ خدمــات الكراجــات وتصليــح المركبــات؛ 
خدمــات اســتبدال بطاريــات الســيارات؛ شــحن بطاريــات المركبــات؛ 
ــح  ــة وتصلي ــة، خدم ــات؛ والصيان ــح المركب ــة إصال ــات لصيان خدم
الســيارات؛ صيانــة وإصالــح المركبــات الكهربائيــة؛ خدمــات دة 
ــات [ ــة المركب ــات خدم ــات؛ محط ف للمركب ــ�ي ــاز الهيدروج ــة غ تعبئ
ّو إعــا د بالوقــود والصيانــة]؛ إصالــح و صيانــة الســيارات  ف الــرت
أو صيانــة  بإصالــح  المتعلقــة  المعلومــات  تزويــد  و أجزاؤهــا؛ 
الســيارات؛ صيانــة وإصالــح المركبــات اآلليــة؛ إصالــح األجــزاء 
الداخليــة للســيارات؛ إصالــح و صيانــة المركبــات؛ بــح ث عــن 
ســيارات و قطعهــا قبــل البــدء بعمليــة صيانــة أو إصالــح؛ خدمــة 
تزويــد الســيارات بالوقــود بالغــاز الطبيعــي؛ إصالــح وصيانــة 
و  إصالــح  الكهربائيــة؛  المركبــات  شــحن  خدمــات  اإلطــارات؛ 
تركيــب،  الكبــح؛  أجهــزة  إصالــح  الســيارات؛  محــركات  صيانــة 
ــات  ــات و مراكمــات؛ إعــادة شــحن البطاري ــح بطاري ــة وإصال وصيان
ــغيل  ــة تش ــب أنظم ــات؛ تركي ــؤون البطاري ــوىلي ش ــات؛ ت و المراكم
الســيارات؛  الســيارات وغســيل  تنظيــف  بعــد؛  عــن  الســيارات 
ــة،  ــع الخارجي ــب للقط ــب الطل ــب حس كي ــات؛ الرت ــم المركب تعقي
تعديــل  [ضبــط]؛  للمركبــات  .والميكانيكيــة  الداخليــة  األجــزاء 

المركبــات اآلليــة 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Marine, aerial and land surveying;design of industrial 
robots; design of mechanical equipment for car 
manufacturing;design services for parts of motor 
vehicles;motor vehicle design;design of cars; design 
of products;design of vehicles and vehicle parts 
and components;design of apparatus and machines 
for filling purposes; textile design services for 
motor vehicle trim;programming of multimedia 
applications;design and development of application 
software for metaverse;design and development of 
application software for security tokens (encryption 
devices);development of computer software 
for 3D content/stereoscopic 3D projection/3D 
animation technology; user authentication 
services using blockchain technology; software 
engineering; computer software planning for vehicle 
manufacturing;development of control software for 
electrical vehicle equipment; software design and 
development services; data conversion of electronic 
information;design and development of virtual reality 
software;design, maintenance, rental and updating 
of computer software;access and development 
of operating software for metaverse; design and 
development of game software for metaverse; 
maintenance of application software for metaverse; 
maintenance of operating software for metaverse; 
maintenance of game software for metaverse; avatar-
related virtual reality software development business; 
computer software development; data encryption 
services; development of image processing software; 
providing access to Internet platforms for online 
contents; providing paas (platform as a service); 
product research and development; testing, inspection 
and research services in the fields of agriculture, 
livestock breeding and fisheries; research relating to 
mechanical engineering;rental of laboratory robots; 
engineering services relating to robotics; engineering 
services of land vehicle industry; development of 
technologies for the fabrication of circuits for wireless 
communication, electronic data processing, consumer 
electronic, automotive electronics; inspection of 
motor vehicles before transport [for roadworthiness];

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ تصميــم الروبوتــات الصناعيــة؛  ي

المســح البحــري الجــوي واألــر�ف
خدمــات  الســيارات؛  لتصنيــع  الميكانيكيــة  المعــدات  تصميــم 
تصميــم  المركبــات؛  تصميــم  الســيارات؛  لقطــع  التصميــم 
خدمــات  التعبئــة؛  ألغــراض  المنتجــات؛  تصميــم  الســيارات؛ 
تصميــم المركبــات وقطــع ومكونــات المركبــات؛ تصميــم األجهــزة 
ــم المنســوجات للســيارات مــن الداخــل؛ خدمــات  ــت تصمي واآالل
برمجــة التطبيقــات متعــددة الوســائط؛ تصميــم وتطويــر برمجيــات 
ــات  ــات التطبيق ــر برمجي ــم وتطوي س؛ تصمي ــري ــات للميتاف التطبيق
)؛  ي األبعــاد المجســم / تقنيــة التشــفري

للرمــوز األمنيــة )أجهــزة ثالــىش
ــقاط  ــاد / اإلس ي األبع

ــىش ــوى ثال ــوب للمحت ــات الحاس ــر برمجي تطوي
ــة  ــة األبعــاد ؛ خدمــات التحقــق مــن هوي ــة ثالثي الرســوم المتحرك
المســتخدم باســتخدام تقنيــة سلســلة الكتــل؛ هندســة برمجيــات؛ 
تخطيــط برمجيــات الحاســوب لتصنيــع المركبــات؛ تطويــر برمجيــات 
التحكــم لمعــدات المركبــات الكهربائيــة؛ خدمــات تصميــم وتطويــر 
ونيــة؛ خدمــات ت  مجيــات؛ تحويــل البيانــات للمعلومــات اإللكرت الرب
ــة  ــم وصيان ؛ تصمي ي

ا�ف ــرت ــع االف ــات الواق ــر برمجي ــم وتطوي صمي
وتأجــري وتحديــث برمجيــات الحواســيب؛ الوصــول إىل وتطويــر 
برمجيــات  وتطويــر  تصميــم  س؛  الميتافــري تشــغيل  برمجيــات 
س؛  ــات التطبيقــات للميتافــري ــة برمجي س؛ صيان األلعــاب للميتافــري
س؛ صيانــة برمجيــات األلعــاب  صيانــة برمجيــات التشــغيل للميتافــري
ي ذات الصلــة 

ا�ف س؛ تطويــر برمجيــات الواقــع االفــرت للميتافــري
بالتجســيدات الرمزيــة؛ خدمــات تطويــر برمجيــات الحواســيب؛ 
خدمــات تشــفري البيانــات؛ تطويــر برمجيــات معالجــة الصــور؛ 
ــت؛  ن ــرب اإلنرت ــات ع ــت للمحتوي ن ــات اإلنرت ــول إىل منص ــري الوص توف
ــث  ــات البح ــة)؛ خدم ــات كخدم ــه اس )المنص ــه اي ــه اي ــري بي توف
مجاالــت  ي 

�ف والبحــث  واختبــار  فحــص  ؛  للمنتجــات  والتطويــر 
ــث  ــات البح ــماك؛ الخدم ــد األس ــية ومصائ ــة الماش ــة، تربي الزراع
ات؛  المتعلــق بالهندســة الميكانيكيــة؛ تأجــري روبوتــات المختــرب
يــة؛ تطويــر  الخدمــات الهندســية المتعلقــة بصناعــة المركبــات الرب
تصنيــع  الخدمــات  بالروبوتــات؛  المتعلقــة  الهندســية  تقنيــات 
ونيــة،  اإللكرت البيانــات  معالجــة  الرقميــة،  االتصاالــت  دارات 
للســيارات؛  ونيــة  اإللكرت ات  ف التجهــري االســتهالكية،  ونيــات  اإللكرت
ــرق]؛  ــا للط ــن صالحيته ــد م ــل [للتأك ــل النق ــيارات قب ــص الس فح
ــص  ــرق؛ فح ــى الط ــري ع ــات للس ــاءة المركب ــص كف ــارات فح اختب
ا لطــرق)؛ تطويــر المركبــات؛  الســيارات )لقابليــة الســري عــى 
فحــص الســيارات؛ خدمــات توفــري المعلومــات العلميــة المتعلقــة 
ــة للســيارات؛  ــأداء وتشــغيل الســيارات؛ خدمــات البحــوث التقني ب
/ لمحوالــت  والتطويــر  األبحــاث  المركبــات؛  عجالــت  فحــص 



457

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

vehicle roadworthiness testing; inspection of motor 
vehicles [for roadworthiness]; development of 
vehicles; automobile inspection; providing scientific 
information relating to performance and operation 
of car; automobile technology research; automotive 
wheel testing; research and development of power 
converters/inverter/charger for used in renewable 
energy systems; monitoring of battery charging status; 
maintenance of computer software used for operating 
filling apparatus and machines; quality control;product 
testing of original vehicle form; inspection of vehicles for 
roadworthiness; inspection services for new and used 
vehicles for persons buying or selling their vehicles; 
quality assurance services for automobiles; automobile 
technology research including autonomous vehicles/
electric vehicles/hybrid vehicles/hydrogen vehicles/
connected vehicles; environmental testing 

ــة  ي أنظمــة الطاقــة المتجــددة؛ مراقب
عاكســات/ شــواحن الطاقــة �ف

ــتخدام  ــوب اللس ــات الحاس ــة برمجي ــة؛ صيان ــحن البطاري ــة ش حال
ــودة؛  ــط الج ــة؛ ضب ــت التعبئ ــزة وآال ــغيل أجه ــتخدمة لتش المس
فحــص منتجــات بخصــوص المظهــر األصــىي للمركبــة؛ فحــص 
فحــص  خدمــات  الطريــق؛  عــى  للقيــادة  المركبــات  صالحيــة 
ون أو يبيعــون مركباتهــم؛  ــدة والمســتعملة يشــرت ــات الجدي المركب
خدمــات ضمــان الجــودة للســيارات؛ أبحــاث تكنولوجيــا الألشــخاص 
ي ذلــك المركبــات ذاتيــة القيــادة / المركبــات 

الذيــن الســيارات بمــا �ف
ف / المركبــات  الكهربائيــة / المركبــات الهجينــة / مركبــات .الهيدروجــ�ي

ي 
ــىأ ــار البي ــة؛ االختب المتصل

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43071 العالمة التجارية رقم :  43071

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
DNA chips; electric locks for vehicles; instruments for 
diagnosis [for scientific use]; laboratory instruments 
[other than for medical use]; apparatus and instruments 
for physics; optical apparatus and instruments except 
for glasses and photographic apparatus; vehicle safety 
equipment, namely, cameras; blind-spot detection 
cameras for exposing and eliminating the blind spots 
on both sides of the vehicle; black box camera for cars; 
car recognizing cameras; night vision infrared cameras 
with built-in airlines; photographic equipment; video 
conferencing apparatus; home theater systems; 
audiovisual teaching apparatus; distance sensors; 
lidar sensor for detecting objects and motions for 
autonomous cars; blind spot motion detecting sensors

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات؛ أدوات  ــة للمركب ــال الكهربائي ــووي؛ األقف ــض الن ــق للحم رقائ
ــن  ــدا ع ات )ع ــرب ــي)؛ أدوات المخت ــتخدام العلم ــخيص )اللس للتش
؛  ي

ــا�أ ي ف ــتخدام الفري ــدوات اللس ــزة واأل )؛ األجه ي ــىب ــتخدام الط اللس
ــزة  ــارات وأجه ــا كان للنظ ــتثناء م ــة باس ــدوات البري ــزة واأل األجه
؛ معــدات الســالمة للمركبــات، تحديــدا:  ي

التصويــر الفوتوغــرا�ف
آالــت التصويــر؛ آالــت تصويــر للكشــف عــن النقــاط العمياء لكشــف 
ا  ــري ــدو ق الكام ــيارة؛ صن ي الس ــىب ــى جان ــاء ع ــاط العمي ــة النق وإزال
ات  ــري ــيارات؛ كام ــى الس ــرف ع ات التع ــري ــيارات؛ كام ــود للس األس
ــوط  ــع الخط ــراء م ــوق الحم ــعة ف ــة باألش ــة العامل ــة الليلي الرؤي
ــد  ــزة عق ؛ أجه ي

ــرا�ف ــر الفوتوغ ــدات التصوي ــة؛ مع ــة المدمج الجوي
ــزة  ؛ أجه ىلي ف ــرف ــرح الم ــة الم ــد؛ أنظم ــن بع ــة ع ــرات المرئي المؤتم
تعليــم ســمعية وبريــة؛ حساســات المســافات؛ حساســات ليــدار

480  
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; blind spot object detecting sensors; blind spot motion 
sensors; sensors for measuring speed; apparatus for 
testing vehicle brakes; apparatus for testing vehicle 
transmissions; thermostats for vehicles; apparatus for 
driving vehicles automatically; parking sensors for 
vehicles kilometer recorders for vehicles; diagnostic 
apparatus for vehicles automatic indicators of low 
pressure in vehicle tyres; sensors for engines; sensors 
for determining position, velocity, acceleration and 
temperature; sensors for determining position; 
automatic vehicle speed  control apparatus; motion 
sensors for automobiles; electronic sensors for 
automobiles, namely, forward and backward safety 
sensors; speed sensors for automobiles; OBD (On-Board 
Diagnosis) appratus for automobiles; electronic sensors 
for automobiles, namely, detector units for use in 
controlling the actuation and operation of automotive 
safety apparatus and equipment; electronic sensors for 
automobiles, namely, sensors for use in controlling the 
actuation and operation of automotive safety apparatus 
and equipment; parking and locational sensors for 
automobiles; parking sensors for automobiles; crash 
sensors for automobiles; odometers; vehicle safety 
equipment, namely, back-up sensors; electronic 
sensors for vehicles; lateral distance sensor for cars; 
lateral safety sensor for cars; measuring instruments; 
vehicle speed control apparatus; temperature and 
environmental sensors for measuring the presence of 
objects in the environment and the speed, trajectory, 
and heading of objects; protective eyeglasses; 
sunglasses; eye glasses; eyeglass cases; time recording 
equipment; calculating machines, data-processing 
equipment and computers; warning apparatus for 
engine virtual sound of automobiles; collision alarms; 
alarms for tire pressure monitoring system; theft 
prevention apparatus; signals, luminous or mechanical; 
warning lamps for vehicles; fire trucks; air sensor for 
vehicles; USB battery chargers for use in automobiles; 
robotic electrical control apparatus; uninterruptible 
electrical power supplies; voltage regulators for 
vehicles; electrical controlling devices for engines; 
charging appliances for rechargeable equipment; 
charging stations for electric vehicles; electricty energy 
supply controller; electrical controlling devices; control 
installations (Electric -); apparatus and instruments for 
regulating electricity; regulating apparatus, electric; 
apparatus and instruments for conveying, distributing, 
transforming, storing, regulating or controlling electric 
current; current rectifiers; apparatus for adjusting 
headlights; solar modules; batteries for vehicles; fuel 
cells; batteries for automobiles; rechargable batteries; 
batteries for electric vehicles; electric batteries; 
nickel-hydrogen batteries; energy storage apparatus

أجهــزة  الحركــة؛  ذاتيــة  للســيارات  والحــركات  األشــياء  لكشــف 
استشــعار  أجهــزة  العميــاء؛  النقطــة  حركــة  كشــف  استشــعار 
ي النقطــة 

للكشــف عــن النقــاط العميــاء؛ أجهــزة استشــعار الحركــة �ف
العميــاء؛ حساســات قيــاس الرعــة؛ األجهــزة لفحــص مكابــح 
ــات؛  ات نقــل الرعــات للمركب ف ــات؛ األجهــزة لفحــص تجهــري المركب
الســيارات  قيــادة  أجهــزة  للمركبــات؛  الحــرارة  تنظيــم  أجهــزة 
ــجيل  ــزة تس ــات؛ أجه ــاف للمركب ــات االصطف ــا؛ حساس أوتوماتيكي
ات  ات للمركبــات؛ أجهــزة التشــخيص للمركبــات؛ المــؤ�ش الكيلومــرت
ــات  ــات؛ حساس ــت المركب ي عجال

ــض �ف ــط المنخف ــة للضغ التلقائي
المحــركات؛ أجهــزة استشــعار تحديــد ا لمواقــع والرعــة والتســارع 
ودرجــة الحــرارة؛ أجهــزة استشــعار تحديــد المواقــع؛ أجهــزة 
الحركــة  استشــعار  أجهــزة  المركبــات؛  اآلليــة برعــة  التحكــم 
للســيارات؛ أجهــزة استشــعار كهربائيــة للســيارات، تحديــدا: أجهــزة 
ــة  ــعار الرع ــزة استش ــة؛ أجه ــة والخلفي ــان األمامي ــعار األم استش
الطائــرة)  ف  مــ�ت عــى  )التشــخيص  دي  ي  �ب او  جهــاز  للســيارات؛ 
للســيارات،  كهربائيــة  استشــعار  أجهــزة  للســيارات؛  مناســب 
ي تشــغيل 

ي التحكــم �ف
تحديــدا: وحــدات الكاشــف الســتخدامها �ف

ــة  ــعار كهربائي ــزة استش ــيارات؛ أجه ــالمة الس ــدات س ــزة ومع أجه
ــم  ي التحك

ــتخدامها �ف ــعار الس ــزة استش ــدا: أجه ــيارات، تحدي للس
ي تشــغيل أجهــزة ومعــدات ســالمة الســيارات؛ أجهــزة استشــعار 

�ف
وقــوف الســيارات والمواقــع للســيارات؛ أجهــزة استشــعار وقــوف 
عــدادات  الســيارات؛  تحطــم  استشــعار  أجهــزة  الســيارات؛ 
مجســات  تحديــدا:  للمركبــات،  الســالمة  معــدات  المســافة؛ 
ونيــة للســيارات؛ أجهــزة استشــعار  الدعــم؛ أجهــزة استشــعار الكرت
ي  ــىب ــة للســيارا ت؛ أجهــزة استشــعار األمــان الجان المســافة الجانبي
الســيارة؛  ي �عــة 

التحكــم �ف للســيارات؛ أدوات قيــاس؛ جهــاز 
ــاس وجــود األشــياء  ــة لقي أجهــزة استشــعار درجــة الحــرارة والبيئي
ي البيئــة والرعــة والمســار وعنــوان األشــياء؛ النظــارات الواقيــة؛ 

�ف
للنظــارات  علــب  البريــة؛  النظــارات  الشمســية؛  النظــارات 
ــدات  ــبة ومع ــت الحاس ــت؛ اآالل ــجيل الوق ــدات تس ــة؛ مع الطبي
معالجــة البيانــات والحواســيب؛ أجهــزة تحذيــر صــوت اإلنــذار 
ي للســيارات؛ أجهــزة 

ا�ف ألنظمــة مراقبــة ضغــط المحــرك االفــرت
إنــذار االصطــدام؛ أجهــزة اإلطــارات؛ أجهــزة منــع الرقــات؛ 
ــات؛  ــر للمركب ــح تحذي ــة؛ مصابي ــة أو الميكانيكي ــارات المضيئ اإلش
ــات؛ شــواحن  ــق؛ حساســات الهــواء للمركب شــاحنات إطفــاء الحرائ
ي الســيارات؛ أجهــزة تحكــم 

ي اللســتخدام �ف بطاريــات يــو اس �ب
كهربائيــة آليــة؛ مــزودات الطاقــة الكهربائيــة غــري القابلــة اللنقطــاع؛ 
الكهربائيــة  التحكــم  أجهــزة  للمركبــات؛  الفولتيــة  منظمــات 
ــة إلعــادة الشــحن؛  للمحــركات؛ معــدات الشــحن للمعــدات القابل
ــد  وي ف ــم برت ــزة التحك ــة؛ أجه ــات الكهربائي ــحن للمركب ــات الش محط
الطاقــة الكهربائيــة؛ أجهــزة التحكــم واألــدوات لتنظيــم الكهربــاء؛ 
التحكــم  ات  ف تجهــري الكهربائيــة؛  الكهربائيــة؛  التنظيــم  أجهــزة 
؛ مّقــو أجهــزة وأدوات توصيــل  ي

الكهربائيــة؛ األجهــزة تيــار الكهربــا�أ
ــات ــال م ــم ب ــم أو التحك ــن أو تنظي ــل أو تخزي ــع أو تحوي  أو توزي
األماميــة؛  المصابيــح  ضبــط  جهــاز  ؛  ي

الكهربــا�أ التيــار 
خاليــا للمركبــات؛  بطاريــات  الشمســية؛  الطاقــة   وحــدات 
القابلــة  البطاريــات  للســيارات؛  البطاريــات  الوقــود؛ 
البطاريــات الكهربائيــة؛  للمركبــات  البطاريــات  للشــحن؛ 
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comprised of batteries; power bank (rechargeable 
batteries); electricity measuring apparatus and 
instruments; starter cables for motors; electric cables, 
wires, conductors and connection fittings therefor; 
electric hybrid cables; black boxes [data recorders]; 
voice processing  systems; video recording apparatus for 
vehicles; car cassette players; smartwatches; wearable 
computers; apparatus for recording, transmission 
or reproduction of sound, images and data; remote 
monitoring apparatus; electronic monitoring 
instruments, other than for medical use; television 
monitoring apparatus; GPS navigation device; GPS 
tracking and location devices; remote control apparatus 
for industrial automation instruments; radar object 
detectors for vehicles; electric igniting apparatus 
for igniting at a distance for vehicles; navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; remote 
control apparatus; GPS navigation devices for cars; 
electric telecommunications apparatus; Audio Video 
Navigation for vehicles mounted with in-vehicle simple 
payment system; telecommunication apparatus for use 
in cars; terminals for electronic transaction with built 
in cars; electronic terminals for highway toll collection; 
laboratory robots; humanoid robots with artificial 
intelligence for use in scientific research; software for 
controlling robots; downloadable computer software 
for the provision of information relating to vehicle trip 
information history, parking location management, 
trip information, vehicle health management, driving 
information, and third-party promotional data in 
the form of advertising for drivers; downloadable 
and recorded computer software for autonomous 
driving of motor vehicles; recorded software for 
data processing for autonomous driving control; 
downloadable and recorded computer software for 
autonomous vehicle navigation, steering, calibration, 
and management; downloadable software for parking 
location identification; downloadable and recorded 
computer software for vehicle navigation; recorded 
software for vehicle fleet launching, coordination, 
calibrating, direction, and management; downloadable 
and recorded computer software for controlling 
vehicle communications networks; downloadable and 
recorded computer software platforms for advanced 
safety and driver assistance systems for vehicles; 
computer programs and software for vehicles; 
downloadable software for the control and remote 
control of vehicles; computer databases; computer 
software for simple payment; computer application 
software for use on smart phones for simple payment; 
in-vehicle Audio Video Navigation software for 
simple payment; software for secure data storage and 
retrieval and transmission of customer information

ــة  ــن الطاق ــاز تخزي ؛ جه ف ــ�ي ــكل الهيدروج ــات ني ــة؛ بطاري الكهربائي
ــحن)؛  ــة للش ــات قابل ــة )بطاري ــك الطاق ــات؛ بن ــن البطاري ــون م يتك
أجهــزة وأدوات قيــاس الكهربــاء؛ كوابــل التشــغيل للمحــركات؛ 
الكوابــل واألســالك الموصالــت الكهربائيــة وتركيبــات توصيلهــا؛ 
الكابالــت الكهربائيــة الهجينــة؛ الصناديــق الســوداء )مســجالت 
ــو  ــجيل الفيدي ــزة تس ــوت؛ أجه ــة الص ــة معالج البيانــات)؛ أنظم
للمركبــات؛ مشــغالت الكاســيت للســيارات؛ الســاعات الذكيــة؛ 
ي يمكــن ارتداؤهــا؛ أجهــزة تســجيل أو إرســال 

أجهــزة الحاســوب الــىت
أو نســخ الصــوت والصــور والبيانــات؛ أجهــزة المراقبــة عــن بعــد؛ 
؛  ي ــىب ــتخدام الط ــا كان اللس ــدا م ــة، ع وني ــة اإللكرت ــدات المراقب مع
العالميــة؛  المواقــع  تحديــد  أجهــزة  ؛  ي

تلفزيــو�ف مراقبــة  جهــاز 
ــد  ــي لتحدي ــام العالم ــع بالنظ ــد المواق ــب وتحدي ات التعق ف ــري تجه
ــة؛  ــة الصناعي ــزة األتمت ــد ألجه ــن بع ــم ع ــزة التحك ــع؛ أجه المواق
ــرادار؛ جهــاز إشــعال  ــق ال ــات عــن طري كاشــفات األجســام للمركب
ي إلشــعال الســيارات عــن بعــد؛ أجهــزة المالحــة للمركبــات )

كهربــا�أ
ف المركبــات)؛ أجهــزة التحكــم عــن بعــد؛ أجهــزة  حواســيب عــى مــ�ت
المالحــة جــي بيــه اس المرئيــة ل لمركبــات المركبــة للســيارات؛ 
المالحــة  أجهــزة  الكهربائيــة؛  المــدى  بعيــدة  االتصــال  أجهــزة 
ــات؛  ــل المركب ــيطة داخ ــغ البس ــع المبال ــة دف ــع أنظم ــة م الصوتي
ي الســيارات؛ محطــات التعامالــت 

األجهــزة االلســلكية اللســتخدام �ف
ونيــة لتحصيــل  ي الســيارات؛ محطــات إلكرت

ونيــة الموجــودة �ف اإللكرت
ات؛  رســوم المــرور عــى الطــرق الريعــة؛ روبوتــات المختــرب
الروبوتــات الشــبيهة بالبــرش ذات الــذكاء االصطناعــي الســتخدامها 
ــات  ــات؛ برمجي ي الروبوت

ــات للتحكــم �ف مجي ي البحــث العلمــي؛ الرب
�ف

يــل لتوفــري المعلومــا ت المتعلقــة بتاريــخ  ف حاســوب قابلــة للترف
معلومــات رحلــة الســيارة وخدمــات إدارة مواقــع االصطفــاف، 
ومعلومــات  المركبــات  ســالمة  وإدارة  الرحالــت  معلومــات 
ــن عــن  ــن عــى شــكل اإلعال ــة الآلخري ــج ي وي ــات الرت ــادة والبيان القي
والمســجلة  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوب  برمجيــات  ؛  ف الســائق�ي
لمعالجــة  مســجلة  برمجيــات  للســيارات؛  الذاتيــة  للقيــادة 
ي القيــادة المســتقلة؛ برمجيــات الحاســوب 

البيانــات للتحكــم �ف
يــل والمســجلة للمالحــة الذاتيــة للمركبــة وتوجيــه  ف القابلــة للترف
يــل لتحديــد  ف مجيــات؛ برمجيــات قابلــة للترف ومعايــرة وإدارة الرب
ــل  ي ف ــة للترف ــوب القابل ــات الحاس ــيارات؛ برمجي ــوف الس ــع وق موق
ــق  ــجلة إلطال ــات المس مجي ــيارة ؛ الرب ي الس

ــة �ف ــجلة للمالح والمس
ــات؛  مجي ــه وإدارة الرب ــرة وتوجي ــات وتنســيق ومعاي أســطول المركب
ي 

�ف للتحكــم  والمســجلة  يــل  ف للترف القابلــة  الحاســوب  برمجيــات 
شــبكات اتصاالــت المركبــات؛ منصــات برمجيــات الحاســوب القابلــة 
يــل والمســجلة ألنظمــة الســالمة المتقدمــة ومســاعدة الســائق  ف للترف
للمركبــات؛ برمجيــات  الحاســوب  برامــج وبرمجيــات  للمركبــات؛ 
ــات؛ قواعــد  ي المركب

ــل للتحكــم والتحكــم عــن بعــد �ف ي ف ــة للترف قابل
البســيط؛  للدفــع  الحاســوب  برمجيــات  الحاســوب؛  بيانــات 
ــع  ــة للدف ــف الذكي ــى الهوات ــتخدام ع ــوب اللس ــات الحاس برمجي
البســيط؛ برنامــج مالحــة الصــوت والفيديــو داخــل المركبــة لدفــع 
جاع اآلمــن للبيانــات واإلرســال  بســيط؛ برمجيــات التخزيــن واالســرت
ــخاص،  ــل األش ــن قب ــتخدمة م ــالء المس ــات العم ــن لمعلوم اآلم
؛ تطبيقــات  ي

و�ف المؤسســات المرفيــة والماليــة للدفــع اإللكــرت
الهواتــف الذكيــة القابلــة للتحميــل )برمجيــات)؛ برمجيات الحاســوب
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used by individuals, banking and financial institutions 
for electronic payment; downloadable smart phone 
application (software); computer software for use with 
route planners, electronic maps and digital dictionaries 
for navigation purposes; computer application 
software for smart phones for use in rental car leasing 
and rental car maintenance; computer software for 
facilitating payment transactions by electronic means 
over wireless networks, global computer networks and/
or mobile telecommunications devices; downloadable 
computer application software for use on smart phones 
for the provision of information relating to vehicle trip 
information history, parking location management, 
trip information, vehicle health management, driving 
information, and third-party promotional data in the 
form of advertising for drivers; downloadable computer 
software for providing remote vehicle diagnosis, 
vehicle maintenance information, entertainment 
in the form of audio and visual displays in vehicles, 
thirdparty communication in vehicles, navigation 
function, and audio and visual display in vehicles; 
smart phone application (software) that enables the 
drivers to make in-vehicle simple payment regarding 
refueling, parking, using toll gate and purchasing 
products at various stores; smart phone application 
(software) that enables the drivers to make in-vehicle 
simple payment regarding refueling, parking, using 
toll gate and purchasing products at various stores as 
well as ordering purchase of foods and beverages in 
vehicle; computer software that enables the drivers to 
make in-vehicle simple payment regarding refueling, 
parking, using toll gate and purchasing products at 
various stores as well as ordering purchase of foods and 
beverages in vehicle; application software for providing 
electronic payment agency service; computer software 
for platform of in-vehicle simple payment; smartphone 
application (software) accessible to in-vehicle systems; 
computer program for simple payment through in-
vehicle Audio Video Navigation; computer firmware 
for platform of in-vehicle simple payment; smartphone 
application (software) for in-vehicle simple payment; 
computer application software for use on smart phones 
for use in the management of vehicle rental and vehicle 
maintenance; computer application software for use 
on smart phones for a vehicle lease; downloadable 
computer application software for mobile phones for 
use in the operation and management of vehicles; 
recorded computer software for safe car driving; 
downloadable computer application software for 
vehicles; computer application software for computers 
and mobile devices, namely, software for locating 
and sharing information regarding electric vehicle 
charging stations; encoded cards for use in relation

ونيــة  اإللكرت الخرائــط  الطريــق،  مخططــات  مــع  اللســتخدام 
تطبيقــات  برمجيــات  المالحــة؛  لغايــات  الرقميــة  والقواميــس 
الســيارات  لتأجــري  المســتخدمة  الذكيــة  للهواتــف  الحاســوب 
؛  المخصصــة للتأجــري ولصيانــة الســيارات المخصصــة للتأجــري
بالطــرق  الدفــع  معامالــت  لتســهيل  الحاســوب  برمجيــات 
ونيــة عــرب الشــبكات االلســلكية، شــبكات الحاســوب العالميــة  اإللكرت
و/أو أجهــزة االتصاالــت بعيــدة المــدى النقالــة؛ برمجيــات تطبيقات 
النقالــة  للهواتــف  المســتخدمة  للتحميــل  القابلــة  الحاســوب 
لتوفــري المعلومــات المتعلقــة بتاريــخ رحالــت المركبــات، خدمــات 
ســالمة  إدارة  الرحالــت،  معلومــات  االصطفــاف،  مواقــع  إدارة 
ــن  ــة الآل خري ويجي ــات الرت ــادة، والبيان ــات القي ــات، معلوم المركب
ــة  ــوب القابل ــات الحاس ؛ برمجي ف ــائق�ي ــن الس ــن ع ــكل اإلعال ــى ش ع
للتحميــل لتوفــري تشــخيص المركبــات عــن بعــد، خدمــات تقديــم 
ــروض  ــكل ع ــى ش ــه ع في ــات، الرت ــة المركب ــول صيان ــات ح معلوم
ي المركبــات، خدمــات التواصــل مــع أطــراف 

صوتيــة ومرئيــة �ف
أخــرى بشــأن المركبــات، ووظائــف المالحــة، والعــروض الصوتيــة 
ي المركبــات؛ تطبيقــات الهواتــف الذكيــة )برمجيــات) 

والمرئيــة �ف
ف  ــائق�ي ــة الس ــتخدام بواب ــاف، اس ــود، واالصطف ــن بالوق ي تمك

ــىت ال
ــة  ود التعرف ف ــرت ــادة ال ــات إلع ــن المركب ــيطة م ــغ بس ــع مبال ــن دف م
اء المنتجــات مــن المتاجــر المختلفــة؛ تطبيقــات الهواتــف  و�ش
ف مــن دفــع مبالــغ بســيطة  ي تمكــن الســائق�ي

الذكيــة )برمجيــات) الــىت
ود بالوقــود، واالصطفــاف، لدفــع  ف مــن المركبــات إلعــادة الــرت
ــك  ــر وكذل ــف المتاج ي مختل

ــات �ف اء المنتج ــرش ــور ول ــوم العب رس
وبــات مــن المركبــات؛ برمجيــات  اء األطعمــة والمرش لطلبــات �ش
ــن  ــيطة م ــغ بس ــع مبال ــن دف ف م ــائق�ي ــن الس ي تمك

ــىت ــوب ال الحاس
ــع  ــاف، لدف ــود، واالصطف ود بالوق ف ــرت ــادة ال ــات إلع ــل المركب داخ
ــك  ــر وكذل ــف المتاج ي مختل

ــات �ف اء المنتج ــرش ــور ول ــوم العب رس
وبــات مــن المركبــات؛ برمجيــات  اء األطعمــة والمرش لطلبــات �ش
؛ برمجيــات  ي

و�ف التطبيقــات لتوفــري خدمــات وكاالــت الدفــع اإللكــرت
ــات؛  ــغ البســيطة مــن داخــل المركب امــج دفــع المبال الحاســوب لرب
ي يمكــن الوصــول إليهــا 

تطبيقــات الهواتــف الذكيــة )برمجيــات) الــىت
مــن األنظمــة المــزودة بهــا المركبــات؛ برامــج الحاســوب للدفعــات 
المرئيــة داخــل المركبــات؛ برمجيــات الحاســوب األصليــة البســيطة 
امــج دفــع المبالغ البســيطة  مــن خالــل أنظمــة المالحــة الصوتيــة لرب
مــن داخــل المركبــات؛ تطبيقــات الهواتــف الذكيــة )برمجيــات) 
لدفــع المبالــغ البســيطة مــن داخــل المركبــات؛ برمجيــات تطبيقــات 
ي إدارة 

الحاســوب المســتخدمة مــع الهواتــف الذكيــة المســتخدمة �ف
المركبــات؛ برمجيــات  ليجــار ولصيانــة  المركبــات المخصصــة الإ
ي الهواتــف الذكيــة لتأجــري 

تطبيقــات الحاســوب المســتخدمة �ف
للتحميــل  القابلــة  الحاســوب  تطبيقــات  برمجيــات  المركبــات؛ 
ي تشــغيل وإدارة المركبــات؛ 

النقالــة المســتخدمة �ف للهــوات ف 
برمجيــات حاســوب مســجلة لقيــادة الســيارة بأمــان؛ برمجيــات 
برمجيــات  للمركبــات؛  للتحميــل  القابلــة  الحاســوب  تطبيقــات 
تطبيقــات الحاســوب للحواســيب واألجهــزة النقالــة، تحديــدا: 
محطــات  بخصــوص  المعلومــات  ومشــاركة  تحديــد  برمجيــات 
شــحن المركبــات الكهربائيــة؛ البطاقــات المشــفرة المســتخدمة 
ــات  ــة؛ برمجي ــت المالي ي للتعامال

و�ف ــرت ــل اإللك ــق بالتحوي ــا يتعل فيم
ــل ــن خال ــة م ــة المالح ــة و/أو أن ظم ــار الصناعي ــوب األقم الحاس
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to the electronic transfer of financial transactions; 
computer hardware for use with satellite and/or 
GPS navigation systems for navigation purposes; 
data processing apparatus; computer hardware for 
facilitating payment transactions by electronic means 
over wireless networks, global computer networks 
and/or mobile telecommunications devices; laser 
installations, other than for medical use, for sensing 
distance to objects; steering apparatus, automatic, 
for vehicles; simulator for optical devices; vehicle 
drive training simulators; flight simulators for aircraft; 
electronic payment terminal operated by encoded 
cards, stored value cards, prepaid cards and smart 
cards; speech recognition apparatus; digital car driving 
recording apparatus; black box for cars; electronic 
keyless  entry system for automobiles; electronic 
control apparatus for  autonomous driving of vehicles; 
computer apparatus for parking location identification; 
security terminal for in-vehicle electronic transactions; 
devices for in-vehicle e-payment process; computer 
hardware for vehicle fleet launching, coordination, 
calibrating, direction, and management; computer 
hardware for transmission of data within a vehicle 
and for communications between and among vehicles 
and a cloud-based platform; LED information display 
apparatus for car; laser object detectors for use on 
vehicles; computer apparatus for the control and 
remote control of vehicles; computer display monitors; 
computer components and parts; computer hardware; 
peripherals adapted for use with computers; video 
game cartridges and cassettes; articles of protective 
clothing for wear by motorcyclists for protection 
against accident or injury; downloadable music files; 
downloadable multimedia file; downloadable image 
files; downloadable computer graphics; downloadable 
image; encoded plastic card; downloadable ticket; 
downloadable electronic maps; computer digital maps; 
metaverse contents operating software; game software 
for metaverse; interfaces for metaverse; recorded data 
files featuring meta data containing information on 
digital assets; downloadable image files featuring 
virtual merchandise such as clothing, shoes, bags, 
headgear, eyewear, sports equipment, works of art, 
paintings, toys, etc. for metaverse; downloadable image 
files featuring virtual cars for metaverse; downloadable 
image files featuring character images for metaverse 
downloadable image files featuring avatars for 
metaverse; software for non-fungible tokens; software 
for metaverse; computer software for automatic 
storage of trading data of blockchain-based non-
fungible tokens; computer software for issuing, trading, 
selling, managing, and verifying blockchain-based non-
fungible tokens; blockchain-based nonfungible

ــع ــتخدمة م ــة؛ المس ــات المالح ــة لغاي ــع العالمي ــد المواق  تحدي
ــت  ــهيل معامال ــوب لتس ــزة الحاس ــات؛ أجه ــة البيان ــزة معالج أجه
ونيــة عــرب الشــبكات االلســلكية، شــبكات  الدفــع بالطــرق اإللكرت
المــدى  بعيــدة  االتصاالــت  أجهــزة  و/أو  العالميــة  الحاســوب 
 ، ي الطــىب اللســتخدام  كان  مــا  عــدا  ر،  ف اللــري تركيبــات  النقالــة؛ 
ــة  ــه األوتوماتيكي ــزة التوجي ــياء؛ أجه ــافة إىل األش ــعار المس الستش
ــب  ــات تدري ــة؛ محاكي ــزة البري ــاكاة الألجه ــاز مح ــات؛ جه للمركب
ــع  ــات الدف ــرات؛ محط ان للطائ ــري ــات الط ــيارة؛ محاكي ــادة الس قي
القيمــة  بطاقــات  المشــفرة،  بالبطاقــات  العاملــة  ي 

و�ف اإللكــرت
الذكيــة؛  والبطاقــات  مســبقا  المدفوعــة  البطاقــات  المخزنــة، 
أجهــزة التعــرف عــى الكالــم؛ جهــاز تســجيل قيــادة الســيارة 
الدخــول  أنظمــة  للســيارات؛  األســود  الصنــدوق  الرقمــي؛ 
ي 

و�ف إلكــرت تحكــم  جهــاز  للســيارات؛  مفتــاح  بــدون  ي 
و�ف االلكــرت

ــع  ــد موق ــوب لتحدي ــزة حاس ــات؛ أجه ــتقلة للمركب ــادة المس للقي
ونيــة  وقــوف الســيارات؛ المحطــات األمنيــة للتعامالــت اإللكرت
ي 

و�ف ــرت ــع اإللك ــات الدف ــراء عملي ــزة إلج ــة؛ األجه ــل المركب ــن داخ م
أســطول  إلطالــق  الحاســوب  أجهــزة  المركبــات؛  داخــل  مــن 
ــزة  ــات؛ أجه مجي ــه وإدارة الرب ــرة وتوجي ــيق ومعاي ــات وتنس المركب
ف  بــ�ي واللتصاالــت  الســيارة  داخــل  البيانــات  لنقــل  الحاســوب 
المركبــات ومنصــة قائمــة عــى الحوســبة الســحابية؛ جهــاز عــرض 
معلومــات بصمامــات ثنائيــة باعثــة للضــوء للســيارة؛ كاشــفات 
حاســوب  جهــاز  المركبــات؛  ي 

�ف اللســتخدام  ر  ف باللــري األجســام 
ي المركبــات؛ شاشــات العــرض 

للتحكــم والتحكــم عــن بعــد �ف
الحاســوبية؛ محتويــات وقطــع الحاســوب؛ أجهــزة الحاســوب؛ 
األجهــزة الطرفيــة المعــدة اللســتخدام مــع الحواســيب؛ خراطيــش 
طــة ألعــاب الفيديــو؛ أصنــاف مالبــس واقيــة الرتــداء بواســطة  وأ�ش
ــات؛  ــوادث أو اإلصاب ــن الح ــة م ــة للحماي ــات الناري ي الدراج ــىب راك
يــل؛ الملفــات متعــددة الوســائط  ف الملفــات الموســيقية القابلــة للترف
ــومات  ــل؛ الرس ــة للتحمي ــور القابل ــات الص ــل؛ ملف ي ف ــة للترف القابل
ــل؛  ي ف ــة للترف ــورة قابل ــل؛ ص ي ف ــة للترف ــوبية القابل ــة الحاس الجرافيكي
يــل؛ الخرائــط  ف بطاقــة بالســتيكية مشــفرة؛ التذاكــر القابلــة للترف
ــات  ــة؛ برمجي ــط الحاســوب الرقمي ــل؛ خرائ ي ف ــة للترف ــة القابل الرقمي
س؛  ــة للميتافــري ــات اللعب س؛ برمجي ــات للميتافــري ــغيل المحتوي تش
ي 

ــىت ــجلة ال ــات المس ــات البيان س؛ ملف ــري ــة للميتاف ــات البيني الواجه
تحتــوي عــى بيانــات وصفيــة تحتــوي عــى معلومــات عــن األصــول 
ــة  اضي ــلًعا افرت ــرض س ــل تع ي ف ــة للترف ــور قابل ــات ص ــة؛ ملف الرقمي
مثــل المالبــس واالحذيــة والحقائــب وأغطيــة الــرأس وأغطيــة 
ف ومعــدات الرياضــة واألعمــال الفنيــة ولوحــات الرســم  العــ�ي
ي 

ــىت س ال ــل للميتافــري ي ف ــة للترف ــخ. لملفــات الصــور القابل والدمــى ال
س؛ ملفــات الصــور القابلــة  اضيــة للـــميتافري ف بالســيارات االفرت تتمــري
ي تحتــوي عــى صــور شــخصية لملفــات الصــور 

يــل والــىت ف للترف
س؛  ــري ــار للميتاف ــرض األفات ي تع

ــىت س ال ــري ــل للميتاف ي ف ــة للترف القابل
ــات  مجي ــتبدال؛ الرب ــة اللس ــري القابل ة غ ف ــري ــوز المم ــات للرم مجي الرب
لبيانــات  ي 

التلقــا�أ للتخزيــن  الحاســوب  برمجيــات  س؛  للميتافــري
ــى  ــة ع ــتبدال القائم ــة اللس ــري القابل ــوز غ ــة بالرم ــداول الخاص الت
سلســلة الكتــل؛ برمجيــات الكمبيــو تــر إلصــدار وتــداول وبيــع 
ة غــري القابلــة اللســتبدال  ف وإدارة والتحقــق مــن الرمــوز الممــري
القائمــة عــى سلســلة الكتــل؛ الرمــوز غــري القابلــة اللســتبدال
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tokens; computer software for issuing, trading, selling, 
managing, and verifying blockchain-based ownership 
and license of digital contents; downloadable software 
for virtual money; downloadable computer programmes 
for electronic money payment; computer application 
software for metaverse experience; metaverse 
contents distributing software; computer software 
for providing metaverse contents; game software 
for smart phones in order to experience indirectly 
various information through metaverse; video display 
software; software (for the purpose of photos/videos/
editing/storing/sharing/broadcasting/sending/viewing 
or chatting); computer application software for mobile 
phone camera based on virtual/augmented reality; 
computer programs and software featuring service that 
automatically converts portrait into 3D avatar images); 
software for creating/manipulating/participating 3D 
virtual environments; computer e-commerce software 
featuring non-fungible tokens (NFTs); computer 
software for used in implementing the metaverse; 
computer software for metaverse service; software 
for navigating an augmented reality environment; 
virtual reality software; software for virtual reality 
experiences; software for navigating a virtual reality 
environment; virtual reality software for users to 
experience virtual reality visualization, manipulation 
and immersion; augmented reality software for 
interactive experiences; virtual reality software for 
interactive experiences; software for augmented reality 
experiences; augmented reality software; virtual reality 
software that enables you to provide virtual reality 
experiences with computers/tablets/mobile devices/
mobile phones 

إلصــدار  الكمبيوتــر  برمجيــات  الكتــل؛  سلســلة  عــى  القائمــة 
وتــداول وبيــع وإدارة والتحقــق مــن الملكيــة القائمــة عــى سلســلة 
ــل  ي ف ــة للترف ــات قابل ــة؛ برمجي ــات الرقمي ــص المحتوي ــل وترخي الكت
ــل  ي ف ــة للترف ــوب القابل ــات الحاس ــة؛ برمجي اضي ــوال افرت ــل أم مقاب
ونيــة؛ برمجيــات تطبيقــات الكمبيوتــر لتجربــة  لدفــع النقــود اإللكرت
س؛ برمجيــات  س؛ برمجيــات توزيــع المحتويــات للميتافــري الميتافــري
س؛ برمجيــات ألعــاب  الحاســوب لتوفــري المحتويــات للميتافــري
ــا�ش  ــري مب ــكل غ ــة بش ــات مختلف ــة معلوم ــة لتجرب ــف الذكي للهوات
ــات ) مجي ــو؛ الرب ــرض  الفيدي ــات ع س؛ برمجي ــري ــل الميتاف ــن خال م
لعــرض وتحريــر وتخزيــن ومشــاركة وبــث وإرســال ومشــاهدة 
ا الهاتــف  الصــور والفيديــو)؛ برمجيــات تطبيقــات الحاســوب لكامــري
برامــج  المعــزز؛   / ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  أســاس  عــى  المحمــول 
ــا بتحويــل  ي تقــدم خدمــة تقــوم تلقائًي

وبرمجيــات الحاســوب الــىت
ــات  ــاد)؛ برمجي ــة األبع ــار ثالثي ــور أفات ــخصية إىل ص ــورة الش الص
اضيــة ثالثيــة األبعاد؛  ي البيئــات االفرت

إلنشــاء / معالجــة / المشــاركة �ف
ونيــة  اإللكرت )التجــارة   NFTs( لحاســوب  ا  برمجيــات  ؛  برمجيــات 
ي 

ف برمــوز غــري قابلــة اللســتبدال المســتخدمة �ف للحاســوب تتمــري
س؛  س؛ برمجيــات الحاســوب لخدمــة الميتافــري تنفيــذ الميتافــري
؛  ي

ا�ف ــرت ــع االف ــات الواق ــزز؛ برمجي ــة المع ي بيئ
ــل �ف ــات للتنق برمجي

ي 
؛ برمجيــات للتنقــل الواقــع �ف ي

ا�ف برمجيــات لتجــارب الواقــع االفــرت
ف  ي للمســتخدم�ي

ا�ف ؛ برمجيــات الواقــع االفرت ي
ا�ف بيئــة الواقــع االفــرت

، والتالعــب والحجــب؛ برمجيــات  ي
ا�ف لتجربــة تصــور الواقــع االفــرت

ي 
ا�ف الواقــع المعــزز للتجــارب التفاعليــة؛ برمجيــات الواقــع االفــرت

المعــزز؛  اقــع  الــو  لتجــارب  برمجيــات  التفاعليــة؛  للتجــارب 
ي الــذي يــم 

ا�ف برمجيــات الواقــع المعــزز؛ برمجيــات الواقــع االفــرت
ي مــع أجهــزة الحاســوب 

ا�ف ّكنــك مــن تقديــم تجــارب الواقــع االفــرت
 / المحمولــة  األجهــزة  باللمــس/  العاملــة  .اللوحيــة  األجهــزة   /

ــة  ــف المحمول الهوات

  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43072 العالمة التجارية رقم :  43072

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Sharket Akram Sbitany and 
Sons Al- Musahama Al- Khususiya Al- Mahduda. 

ي وأوالده المساهمة الخصوصية 
كة اكرم سبيتا�ف بإسم :  �ش

المحدودة. 

Applicant Address: Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 

العنوان :  مفرق الرام , دوار االستقالل , الرام, ص.ب 102 رام 
الله.  
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Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله - شارع الرف

Goods/Services:
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, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machine and mechanisms for 
coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus, Televisions, video tapes, 
sound apparatus, loudspeakers, compact disc players, 
radio tapes, accessories for Electronic apparatus and 
instruments, Mobile and smart devices. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والمالحــه  العلميــه  الشــؤون  ي 

�ف المســتعمله  واالجهــزه  االآالت 
) واالجهــزه واالدوات  والمســاحه والكهربــاء )بمــا فيهــا الالســلكي
الــوزن  واجهــزة  وآالت  والبريــه  والســينمائيه  الفونوغرافيــه 
والقيــاس واعطــاء االشــارات والضبــط واالنقــاذ والتعليــم وآالت عد 
النقــود والفوتوغرافــات وعــدادات النقــود واالآالت الحاســبه واجهزة 
التســجيل،واجهزة  اجهــزة  التلفزيــون  اجهــزة  الحريــق،  اطفــاء 
واستنســاخ  التصميم،اجهــزة تضخيــم  رســال،  االإ و  االســتقبال 
دي)  ي 

�ف )دي  رقميــة  فيديــو  اقــراص  الصــور.  أو   / و  الصــوت 
أكسســوارات  العــرض،  االســتقبال وأجهــزة  مشــغالت وأجهــزة 

ونيــة واالجهــزة الخلويــة والذكيــة .  االالت واالجهــزة االلكرت

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43073 العالمة التجارية رقم :  43073

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Wheelchairs; parachutes; tractors; vehicles for 
locomotion by land, air, water or rail; civilian drones; 
air vehicles; pilotless aircraft; land vehicles; mobility 
scooters; robotic cars; motor trucks; automatic 
transport vehicles; driverless cars [autonomous cars]; 
buses; structural parts for buses; sports cars; coach 
vans; parts and accessories for motorcycles; motor 
cycles; driverless cars; self-driving cars; automobiles; 
lane departure warning systems for automobiles; parts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات للنقــل  ــوط؛ الجــرارات؛ مركب ــت الهب ــة؛ مظال ــراسي المدولب الك
ي أو الجــوي أو البحــري أو عــى الســكك الحديديــة؛ الطائــرات  الــرب
بــدون طيــار المدنيــة؛ مركبــات جويــة؛ طائــرات بــدون طيــار؛ 
يــة؛ دراجــات التنقــل؛ الســيارات اآلليــة؛ الشــاحنات  المركبــات الرب
ذات المحــركات؛ مركبــات النقــل اآلليــة؛ ســيارات بــدون ســائق 
القطــع  الحافالــت؛  التحــرك)؛  ذاتيــة  )ســيارات  ذات  شــاحنات 
ــار  ــع غي ــد؛ قط ــة؛ مقاع ــيارات الرياضي ــت؛ الس ــة للحافال الهيكلي
ــيارات ــة؛ الس ــات الناري ــة؛ الدراج ــات الناري ــوارات للدراج واكسس
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and accessories for automobiles; electrically operated 
scooters; electric cars; hydrid power scooters; camping 
vehicles; camping trailers; invalids’ carriages; bicycles; 
electric bicycles; automobile tires; suspension shock 
absorbers for vehicles; brakes for land vehicles; tractors 
for agricultural purposes; motors and engines for 
land vehicles; electric drives for vehicles; rubber belts 
for land vehicles; couplings for land vehicles; electric 
motors for motor cars 

بــدون ســائق؛ الســيارات ذاتية القيــادة؛ المركبــات؛ أنظمــة التحذير 
االنحــراف عــن المســار؛ قطــع وإكسســوارات  للســيارات عنــد 
ة العاملــة بالكهربــاء؛ الســيارات  الســيارات؛ الدراجــات الصغــري
الهجينــة؛  بالطاقــة  العاملــة  ة  الصغــري الدراجــات  الكهربائيــة؛ 
العاجزيــن؛  عربــات  التخييــم؛  مقطــورات  التخييــم؛  مركبــات 
ــيارات؛  ــارات الس ــة؛ اط ــات الكهربائي ــة؛ الدراج ــات الهوائي الدراج
ــات  ــح لعرب ــات؛ مكاب ــق المركب ــة تعلي ــات ألنظم ــا ت صدم ممتص
الموتــورات  الزراعيــة؛  الألغــراض  جــرارات  الحديديــة؛  الســكك 
للســيارات؛  كهربائيــة  محــركات  يــة؛  الرب للمركبــات  والمحــركات 
ــات  ــة للمركب ــت قارن ــة؛ وصال ي ــات الرب ــة للمركب ــة المطاطي األحزم

يــة؛ .المحــركات الكهربائيــة للمركبــات اآلليــة  الرب

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43074 العالمة التجارية رقم :  43074

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Advertising services; organisation of exhibitions for 
commercial/promotional and publicity purposes; 
organization of exhibitions and events for commercial 
or advertising purposes; marketing; demonstration 
of goods; sales promotion for others; advertising 
automobiles for sale by means of the Internet; 
providing business and marketing information; 
business management of car parking facilities; 
providing information via the Internet relating to 
the sale of automobiles; price comparison services; 
commercial information agency services; commercial 
intermediation services; business assistance, 
management and administrative services; assistance, 
advisory services and consultancy with regard 
to business organization; providing commercial 
information and advice for consumers in the choice of 
products and services; providing recommendations 
of goods to consumers for commercial purposes; 
providing consumer information relating to goods and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات الدعايــة واإلعالــن؛ خدمــات تنظيــم المعــارض للغايــات 
المعــارض  تنظيــم  الدعائيــة؛  وللغايــات  ويجيــة  التجارية/الرت
ــويق؛  ــات التس ــة؛ خدم ــة أو اإلعالني ــات التجاري ــداث للغاي واألح
ــن؛  ــات الآلخري ــج المبيع ــات تروي ــع؛ خدم ــرض البضائ ــات ع خدم
نــت؛ توفــري  خدمــات اإلعالــن عــن ســيارات للبيــع عــن طريــق اإلنرت
األعمــال التجاريــة ومعلومــات التســويق؛ إدارة أعمــال مرافــق 
ي 

نــت الــىت مواقــف الســيارات؛ تقديــم المعلومــات مــن خالــل اإلنرت
ــات  ــعار؛ خدم ــة األس ــات مقارن ــارات؛ خدم ــس ي ــع ال ــق ببي تتعل
التجاريــة؛  الوســاطة  خدمــات  التجاريــة؛  المعلومــات  وكاالــت 
ــوىلي  ــدارة وت ــال، واإل ــال األعم ي مج

ــاعدة �ف ــم المس ــات تقدي خدم
االستشــارية  الخدمــات  المســاعدة،  األعمــال؛  وتســيري شــؤون 
واالستشــارات فيمــا يتعلــق بتنظيــم األعمــال؛ تقديــم المعلومــات 
ي اختيــار المنتجــات والخدمات؛ 

ف �ف والنصــا ئــح التجاريــة للمســتهلك�ي
ف الألغــراض التجاريــة؛ توفــري  تقديــم توصيــات الســلع للمســتهلك�ي
معلومــات المســتهلك المتعلقــة بالســلع والخدمــات؛ خدمــات 
اد  ي قواعــد بيانيــة حاســوبية؛ وكاالــت االســتري

تجميــع المعلومــات �ف

والتصديــر؛ خدمــات الوظائــف المكتبيــة ؛ خدمــات ال طلــب عــرب
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

services; compilation of information into computer 
databases; import and export agencies; office functions; 
on-line ordering services; auctioneering; secretarial 
services; arranging subscriptions to information 
media; wholesale services featuring automobiles; retail 
services featuring automobiles; wholesale services 
featuring parts and accessories of automobiles; retail 
services featuring parts and accessories of automobiles; 
wholesale services featuring used automobiles; retail 
services featuring used automobiles; wholesale services 
featuring automotive battery; retail services featuring 
automotive battery; wholesale services featuring 
downloadable image file; retail services featuring 
downloadable image file; on-line retail store services 
for downloadable image files featuring non-fungible 
tokens; on-line retail store services for downloadable 
image files featuring character images  for metaverse; 
on-line retail store services for recorded data files; 
on-line retail store services for recorded data files 
featuring meta data containing information on digital 
assets; on-line retail store services for downloadable 
digital images; on-line retail store services for digital 
photos available for download; on-line retail store 
services for downloadable computer graphics; on-
line retail store services for downloadable graphics 
for mobile phones; on-line retail store services for 
computer operating system software; on-line retail 
store services for computer operating software; on-
line retail store services for virtual reality software; 
sales promotion business; sales promotion business 
for providing avatar-related software; promotion of 
sales for providing software for non-fungible tokens; 
sales promotion for providing downloadable image 
files; promotion of sales by providing downloadable 
image files featuring non-fungible tokens (NFTs); sales 
promotion business for providing downloadable image 
files featuring virtual merchandise such as clothing, 
shoes, bags, headgear, eyewear, sports equipment, 
works of art, paintings, toys, etc. for metaverse; sales 
promotion business for providing downloadable image 
files for automobiles featuring metaverse; promotion 
of sales through the provision of downloadable virtual 
goods, namely, providing computer program for online 
and online virtual reality; providing online marketplace 
for buyers and sellers of goods and services for the 
metaverse; metaverse content management software 
retail business; metaverse content management 
software wholesale business; metaverse interface 
wholesale business; metaverse interface retail business 

؛ الخدمــات الســكرتارية؛  ي
نــت؛ خدمــات البيــع بالمــزاد العلــىف االنرت

؛ خدمــات  ي
ي اإلعالــم المعلومــا�ت

اكات �ف خدمــات تنظيــم االشــرت
ــة  ــع بالتجزئ ــات البي ــيارات؛ خدم ــمل الس ي تش

ــىت ــة ال ــع بالجمل البي
ي تشــمل قطــع 

ي تشــمل الســيارات؛ خدمــات البيــع بالجملــة الــىت
الــىت

ي 
غيــار واكسســوارات الســيارا ت؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة الــىت

تشــمل قطــع غيــار واكسســوارات الســيارات؛ خدمات البيــع بالجملة 
ي 

ي تشــمل الســيارات المســتعملة؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة الــىت
الــىت

ي 
تشــمل الســيارات المســتعملة؛ خدمــات البيــع بالجملــة الــىت

ي تشــمل 
ــىت ــة ال ــع بالتجزئ ــة الســيارات؛ خدمــات البي تشــمل ببطاري

ــف  ــمل مل ي تش
ــىت ــة ال ــع بالجمل ــات البي ــيارات؛ خدم ــة الس ببطاري

ي تشــمل ملــف 
يــل؛ خدمــات البيــع بالتجزئــة الــىت ف صــور قابــل للترف

نــت  يــل؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة عــرب اإلنرت ف صــور قابــل للترف
ــري  ــوز غ ــى رم ــوي ع ي تحت

ــىت ــل ال ي ف ــة للترف ــور القابل ــات الص لملف
ــت  ن ــرب اإلنرت ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج ــتبدال؛ خدم ــة اللس قابل
ف بصــور الشــخصيات  ي تتمــري

يــل الــىت ف لملفــات ال صــور القابلــة للترف
نــت  اإلنرت عــرب  بالتجزئــة  البيــع  متاجــر  خدمــات  س؛  الميتافــري
لملفــات البيانــات المســجلة؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة 
ي تحتــوي عــى 

نــت لملفــات البيانــات المســجلة الــىت عــرب اإلنرت
بيانــات وصفيــة تحتــوي عــى معلومــات حــول األصــول الرقميــة؛ 
ــة  ــور الرقمي ــت للص ن ــرب اإلنرت ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج خدم
ــت  ن ــرب اإلنرت ــة ع ــع بالتجزئ ــر البي ــات متج ــل؛ خدم ي ف ــة للترف القابل
يــل؛ خدمــات متجــر البيــع بالتجزئــة  ف للصــور الرقميــة المتوفــرة للترف
يــل؛ خدمــات  ف نــت لرســومات الكمبيوتــر القابلــة للترف عــرب اإلنرت
يــل  ف نــت للرســومات القابلــة للترف متجــر البيــع بالتجزئــة عــرب اإل نرت
نــت  للهواتــف المحمولــة؛ خدمــات متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب اإلنرت
مجيــات نظــام تشــغيل الحاســوب؛ خدمــات متاجــر البيــع  لرب
ــات  ــوب؛ خدم ــغيل الحاس ــات تش مجي ــت لرب ن ــرب اإلنرت ــة ع بالتجزئ
؛  ي

ا�ف مجيــات الواقــع االفــرت نــت لرب متاجــر البيــع بالتجزئــة عــرب اإلنرت
لتوفــري  المبيعــات  ترويــج  أعمــال  ت؛  المبيعــا  ترويــج  أعمــال 
ويــج للمبيعــات  مجيــات ذات الصلــة بالصــورة الرمزيــة؛ الرت الرب
ة غــري القابلــة اللســتبدال؛ ترويــج  ف لتوفــري برمجيــات للرمــوز الممــري
ويــج للمبيعــات  يــل؛ الرت ف المبيعــات لتوفــري ملفــات صــور قابلــة للترف
يــل تحتــوي عــى رمــوز  ف مــن خالــل توفــري ملفــات صــور قابلــة للترف
ــات  ــج المبيع ــال تروي ي اس)؛ أعم

ــتبدال )ان اف �ت ــة اللس ــري قابل غ
اضيــة مثــل  يــل تعــرض ســلًعا افرت ف لتوفــري ملفــات صــور قابلــة للترف
، ف  المالبــس، االحذيــة، والحقائــب، وأغطيــة الــرأس ، وأغطيــة الع�ي
رســم،  لوحــات  الفنيــة،  األعمــال  الرياضــة،  معــدات 
المبيعــات ترويــج  أعمــال  س؛  وللميتافــري الــخ.   الدمــى، 
ي 

الــىت للســيارات  يــل  ف للترف قابلــة  صــور  ملفــات  لتوفــري 
خالــل  مــن  المبيعــات  ترويــج  س؛  الميتافــري عــى  تحتــوي 
توفــري  تحديــدا:  يــل،  ف للترف قابلــة  اضيــة  افرت ســلع  توفــري 
نــت اإلنرت عــرب  ي 

ا�ف االفــرت للواقــع  حاســوب   برمجيــات 
ف  ين والبائعــ�ي نــت للمشــرت ونيــا؛ توفــري ســوق عــرب اإلنرت وإلكرت
محتــوى  إدارة  برمجيــات  س؛  للميتافــري والخدمــات  للســلع 
س ألعمــال البيــع بالتجزئــة؛ برمجيــات إدارة محتــوى  الميتافــري
ــارة  س لتج ــري ــة ميتاف ــة؛ واجه ــع .بالجمل ــال البي س ألعم ــري للميتاف

س لتجــارة التجزئــة  الجملــة؛ واجهــة ميتافــري
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Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43075 العالمة التجارية رقم :  43075

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Installation/maintenance/repair of compressed natural 
gas charger; garage services for the maintenance 
and repair of motor vehicles; automobile battery 
replacement services; vehicle battery charging; vehicle 
repair services; maintenance, servicing and repair 
of vehicles; electric motor vehicle maintenance and 
repair; hydrogen gas refuelling service for vehicles; 
vehicle service stations [refuelling and maintenance]; 
repair and maintenance of automobiles and parts 
thereof; providing information relating to the repair 
or maintenance of automobiles; motor vehicle 
maintenance and repair; automobile internals repair; 
repair and maintenance of vehicles; inspection of 
automobiles and parts thereof prior to maintenance and 
repair; natural gas refuelling service for motor vehicles; 
tires maintenance and repair; recharging services for 
electric vehicles; repair and maintenance of engines for 
motor vehicles; repair of braking devices; installation, 
maintenance and repair of batteries and accumulators; 
recharging of batteries and accumulators; battery 
management; installation of automotive remote 
start systems; automobile cleaning and car washing; 
disinfecting for vehicles; custom installation of exterior, 
interior and mechanical parts of vehicles [tuning]; 
tuning of motor vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تركيــب وصيانــة واصالــح الشــواحن العاملــة بالغــاز 
الطبيعــي المضغــوط؛ خدمــات الكراجــات وتصليــح المركبــات؛ 
خدمــات اســتبدال بطاريــات الســيارات؛ شــحن بطاريــات المركبــات؛ 
ــح  ــة وتصلي ــة، خدم ــات؛ والصيان ــح المركب ــة إصال ــات لصيان خدم
الســيارات؛ صيانــة وإصالــح المركبــات الكهربائيــة؛ خدمــات ركبــات 
ف للمركبــات؛ محطــات خدمــة  ّو إعــادة تعبئــة غــاز الهيدروجــ�ي ف [الــرت
الــم د بالوقــود والصيانــة]؛ إصالــح و صيانــة الســيارات و أجزاؤها؛ 
تزويــد المعلومــات المتعلقــة بإصالــح أو صيانــة الســيارات؛ صيانــة 
ــيارات؛  ــة للس ــزاء الداخلي ــح األج ــة؛ إصال ــات اآللي ــح المركب وإصال
ــل  ــا قب ــيارات و قطعه ــن س ــح ث ع ــات؛ ب ــة المركب ــح و صيان إصال
البــدء بعمليــة صيانــة أو إصالــح؛ خدمــة تزويــد الســيارات بالوقــود 
بالغــاز الطبيعــي؛ إصالــح وصيانــة اإلطــارات؛ خدمــات شــحن 
المركبــات الكهربائيــة؛ إصالــح و صيانــة محــركات الســيارات؛ إصالح 
ــات؛  ــات و مراكم ــح بطاري ــة وإصال ــب، وصيان ــح؛ تركي ــزة الكب أجه
ــات؛  ــؤون البطاري ــوىلي ش ــات؛ ت ــات و المراكم ــحن البطاري ــادة ش إع
ــيارات  ــف الس ــد؛ تنظي ــن بع ــيارات ع ــغيل الس ــة تش ــب أنظم تركي
ــب  ــب الطل ــب حس كي ــات؛ الرت ــم المركب ــيارات؛ تعقي ــيل الس وغس
للقطــع الخارجيــة، األجــزاء الداخليــة .والميكانيكيــة للمركبــات [

ــة  ــات اآللي ــل المركب ــط]؛ تعدي ضب
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Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43076 العالمة التجارية رقم :  43076

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Sharket Akram Sbitany and 
Sons Al- Musahama Al- Khususiya Al- Mahduda. 

ي وأوالده المساهمة الخصوصية 
كة اكرم سبيتا�ف بإسم :  �ش

المحدودة. 

Applicant Address: Mafra’ Al Ram, Duwar Al 
Istiqlal, Al-Ram P.O.Box 102 Ramallah 

العنوان :  مفرق الرام , دوار االستقالل , الرام, ص.ب 102 رام 
الله.  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله - شارع الرف

Goods/Services:
Apparatus for lighting and heating, steam generation, 
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water 
supply, and sanitary purposes Dryers, ranges, cooking 
stoves, microwave ovens, refrigerators, freezers, 
electric kettles, electric hair dryers, air conditioners, 
electric fans. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــد  والترب والطبــخ  البخــار  وتوليــد  والتدفئــة  االنــارة  أجهــزة 
الصحيــة،  والشــؤون  الميــاه  وتوريــد  والتهوئــة  والتجفيــف 
ــف،  ــران الميكرووي ــخ، أف ــران الطب ــيل، واف ــف الغس ــزة تجفي أجه
والثالجــات، المجمــدات، غاليــات كهربائيــة ومجففــات الشــعر 

الكهربائيــة.  والمــراوح  الهــواء  ومكيفــات  الكهربائيــة 

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43077 العالمة التجارية رقم :  43077

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760
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Goods/Services:
Marine, aerial and land surveying;design of industrial 
robots; design of mechanical equipment for car 
manufacturing;design services for parts of motor 
vehicles;motor vehicle design;design of cars; design 
of products;design of vehicles and vehicle parts 
and components;design of apparatus and machines 
for filling purposes; textile design services for 
motor vehicle trim;programming of multimedia 
applications;design and development of application 
software for metaverse;design and development of 
application software for security tokens (encryption 
devices);development of computer software 
for 3D content/stereoscopic 3D projection/3D 
animation technology; user authentication 
services using blockchain technology; software 
engineering; computer software planning for vehicle 
manufacturing;development of control software for 
electrical vehicle equipment; software design and 
development services; data conversion of electronic 
information;design and development of virtual reality 
software;design, maintenance, rental and updating 
of computer software;access and development 
of operating software for metaverse; design and 
development of game software for metaverse; 
maintenance of application software for metaverse; 
maintenance of operating software for metaverse; 
maintenance of game software for metaverse; avatar-
related virtual reality software development business; 
computer software development; data encryption 
services; development of image processing software; 
providing access to Internet platforms for online 
contents; providing paas (platform as a service); 
product research and development; testing, inspection 
and research services in the fields of agriculture, 
livestock breeding and fisheries; research relating to 
mechanical engineering;rental of laboratory robots; 
engineering services relating to robotics; engineering 
services of land vehicle industry; development of 
technologies for the fabrication of circuits for  wireless 
communication, electronic data processing, consumer 
electronic, automotive electronics; inspection of 
motor vehicles before transport [for roadworthiness]; 
vehicle roadworthiness testing; inspection of motor 
vehicles [for roadworthiness]; development of 
vehicles; automobile inspection; providing scientific 
information relating to performance and operation 
of car; automobile technology research; automotive 
wheel testing; research and development of power 
converters/inverter/charger for used in renewable 
energy systems; monitoring of battery charging status; 
maintenance of computer software used for operating 
filling apparatus and machines; quality control;product 
testing of original vehicle form; inspection of vehicles for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
؛ تصميــم الروبوتــات الصناعيــة؛  ي

المســح البحــري الجــوي واألــر�ف
خدمــات  الســيارات؛  لتصنيــع  الميكانيكيــة  المعــدات  تصميــم 
تصميــم  المركبــات؛  تصميــم  الســيارات؛  لقطــع  التصميــم 
وقطــع  المركبــات  تصميــم  المنتجــات؛  تصميــم  الســيارات؛ 
ومكونــات المركبــات؛ تصميــم األجهــزة واآاللــت ألغــراض التعبئــة؛ 
خدمــات تصميــم المنســوجات للســيارات مــن الداخــل؛ خدمــات 
برمجــة التطبيقــات متعــددة الوســائط؛ تصميــم وتطويــر برمجيــات 
ــات  ــات التطبيق ــر برمجي ــم وتطوي س؛ تصمي ــري ــات للميتاف التطبيق
ــوب  ــات الحاس ــر برمجي )؛ تطوي ــفري ــزة التش ــة )أجه ــوز األمني للرم
ي األبعــاد المجســم / تقنية 

ي األبعــاد / اإلســقاط ثالــىش
للمحتــوى ثالــىش

ــة  ــن هوي ــق م ــات التحق ــاد؛ خدم ــة األبع ــة ثالثي ــوم المتحرك الرس
المســتخدم باســتخدام تقنيــة سلســلة الكتــل؛ هندســة برمجيــات؛ 
تخطيــط برمجيــات الحاســوب لتصنيــع المركبــات؛ تطويــر برمجيــات 
التحكــم لمعــدات المركبــات الكهربائيــة؛ خدمــات تصميــم وتطويــر 
ونيــة؛ خدمــات ت  مجيــات؛ تحويــل البيانــات للمعلومــات اإللكرت الرب
ــة  ــم وصيان ؛ تصمي ي

ا�ف ــرت ــع االف ــات الواق ــر برمجي ــم وتطوي صمي
وتأجــري وتحديــث برمجيــات الحواســيب؛ الوصــول إىل وتطويــر 
برمجيــات  وتطويــر  تصميــم  س؛  الميتافــري تشــغيل  برمجيــات 
س؛ صيانــة برمجيــات التشــغيل  األلعــاب التطبيقــات للميتافــري
س؛ صيانــة برمجيــات برمجيــات  س؛ صيانــة للميتافــري للميتافــري
ي 

ا�ف االفــرت الواقــع  برمجيــات  تطويــر  س؛  للميتافــري األلعــاب 
ذات الصلــة بالتجســيدات الرمزيــة؛ خدمــات تطويــر برمجيــات 
الحواســيب؛ خدمــات تشــفري البيانــات؛ تطويــر برمجيــات معالجــة 
ــرب  ــات ع ــت للمحتوي ن ــات اإلنرت ــول إىل منص ــري الوص ــور؛ توف الص
ــه اس )المنصــات كخدمــة)؛ خدمــات  ــه اي ــه اي نــت؛ توفــري بي اإلنرت
ي مجاالــت 

البحــث والتطويــر للمنتجــات ؛ فحــص واختبــار والبحــث �ف
ــث  ــات البح ــماك؛ الخدم ــد األس ــية ومصائ ــة الماش ــة، تربي الزراع
ات؛  المتعلــق بالهندســة الميكانيكيــة؛ تأجــري روبوتــات المختــرب
ــات؛ الخدمــات الهندســية المتعلقــة  الخدمــات المتعلقــة بالروبوت
يــة؛ تطويــر تقنيــات الهندســية تصنيــع  بصناعــة المركبــات الرب
ونيــة،  اإللكرت البيانــات  معالجــة  الرقميــة،  االتصاالــت  دارات 
للســيارات؛  ونيــة  اإللكرت ات  ف التجهــري االســتهالكية،  ونيــات  اإللكرت
ــرق]؛  ــا للط ــن صالحيته ــد م ــل [للتأك ــل النق ــيارات قب ــص الس فح
ــص  ــرق؛ فح ــى الط ــري ع ــات للس ــاءة المركب ــص كف ــارات فح اختب
الســيارات )لقابليــة الســري عــى ا لطــرق)؛ تطويــر المركبــات؛ فحــص 
ــأداء  ــة المتعلقــة ب الســيارات؛ خدمــات توفــري المعلومــات العلمي
وتشــغيل الســيارات؛ خدمــات البحــوث التقنيــة للســيارات؛ فحــص 
عجالــت المركبــات؛ األبحــاث والتطويــر لمحوالــت / عاكســات/ 
ي أنظمــة الطاقــة المتجــددة؛ مراقبــة 

شــواحن الطاقــة اللســتخدام �ف
ــات الحاســوب المســتخدمة  ــة برمجي ــة؛ صيان ــة شــحن البطاري حال
لتشــغيل أجهــزة وآالــت التعبئــة؛ ضبــط الجــودة؛ فحــص منتجــات 
ــات  ــة المركب ــص صالحي ــة؛ فح ــىي للمركب ــر األص ــوص المظه بخص
الجديــدة  المركبــات  الطريــق؛ خدمــات فحــص  عــى  للقيــادة 
ــم؛  ــون مركباته ون أو يبيع ــرت ــن يش ــخاص الذي ــتعملة الألش والمس
خدمــات ضمــان الجــودة للســيارات؛ أبحــاث تكنولوجيــا الســيارات 
ي ذلــك المركبــات ذاتيــة القيــادة / المركبــات الكهربائيــة / 

بمــا �ف
ــة؛  ــات المتصل ف / المركب ــات .الهيدروجــ�ي ــة / مركب ــات الهجين المركب

ي
ــىأ ــار البي االختب
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roadworthiness; inspection services for new and used 
vehicles for persons buying or selling their vehicles; 
quality assurance services for automobiles; automobile 
technology research including autonomous vehicles/
electric vehicles/hybrid vehicles/hydrogen vehicles/
connected vehicles; environmental testing 

  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43078 العالمة التجارية رقم :  43078

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: AL- Sharka Al-Watanya Al-
Dawlya Lel tejara o Estethmarat Al-mata’am 

كة الوطنية الدولية للتجارة واستثمارات المطاعم  بإسم :  الرش
ذ.م.م 

Applicant Address: Jordan, Amman   .العنوان :  االردن، عمان

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة - برج رام الله التجاري - ط3   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Café, Cafeteria and hotel Services, Services, preparing, 
serving and providing food, drinks and dessert. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يات والفنادق خدمات اعداد  خدمات المطاعم والمقاهي والكافرت

وبات والحلويات  وتقديم وتزويد المأكوالت والمرش

  

 

Date :17/07/2022  التاريخ :17/07/2022

Trademark No.:43079 العالمة التجارية رقم :  43079

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Vitas Palestine for microfinance 
company

ف لالقراض الصغري    كة فيتاس فلسط�ي بإسم :  �ش

487  
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Applicant Address: Ramallah  Albireh Abu iyad 
street atari building flroor 1 0594559999   

ة شارع أبو اياد عمارة العطاري ط 1 جوال  العنوان :  رام الله البري
    0594559999

Applicant for Correspondence:  
Vitas Palestine for microfinance company
Ramallah  Albireh Abu iyad street atari building 
flroor 1 0594559999   

ف لالقراض الصغري    كة فيتاس فلسط�ي عنوان التبليغ  :  �ش
ة شارع أبو اياد عمارة العطاري ط 1 جوال 0594559999  رام الله البري

Goods/Services:
Banking , Banking (Home ) , Credit card services , 
Financing services , Lending against security , Loans 
[financing] , Provident fund services , Safe deposit 
services , Transfer (Electronic funds)

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اصــدار   ، ليــة  ف المرف المرفيــة  االأعمــال   ، المرفيــة  االأعمــال 
بطاقــات االئتمــان ، الخدمــات التمويليــة ، القــروض بضمــان ، 
ــظ  ــات حف ــار ، خدم دخ ــدوق االإ ــات صن ــة ، خدم ــروض المالي الق

ونيــا  الودائــع ، تحويــل االأمــوال الكرت

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43080 العالمة التجارية رقم :  43080

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: PINSOS URSA, S.L.  .بإسم :  بينسوس اورسا، اس.ال

Applicant Address: C/ Anabel Segura, 16 Edificio 
1, Planta 1 Derecha, 28108 Madrid, Spain 

/انابيل سيغورا، 16 اديفيسيو 1، بالنتا 1 ديريتشا،  العنوان :  سي
28108 مدريد، اسبانيا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal 

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; Meat extracts; Cured 
sausages; Meat products; Preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; Jellies; Jams; Compotes; 
Marmalade; Eggs; Cheese; Butter; Oils for food; Edible 
fats; Milk; Milk drinks containing fruits; Dairy products 
and dairy substitutes; Curd; Yoghurt; Skimmed milk; 
Milk beverages, milk predominating; Dairy spreads; 
Desserts made from milk products; Beverages made

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم، االأســماك، لحــوم الدواجــن، الصيــد؛ خالصــات اللحــم؛ 
وات  ــرف ــدة، خ ــه، مجم ــوم؛ فواك ــات اللح ــج؛ منتج ــق معال نقان
ــه  ــات؛ فواك )؛ مربي ــىي ــالم )جي ــوة؛ ه ــة ومطه ــة ومجفف محفوظ
مطبوخــة بالســكر؛ مــر�ب فواكــه؛ بيــض؛ جبنــة؛ زبــدة؛ زيــوت 
ــب  ــات الحلي وب ــب؛ مرش ــالأكل؛ الحلي ــة ل ــون صالح ــام؛ ده الطع
ف رائــب )زبــادي)؛ حليب  ؛ لــ�ب ف ي تحتــوي عــى فواكــه؛ ختــارة اللــ�ب

الــىت
ــائد ــو الس ــب ه ــون الحلي ــب؛ يك ــات الحلي وب ــم؛ مرش ــاىلي الدس خ

489  
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from or containing milk; Drinks made from dairy 
products; Milk products; Processed nuts; Roasted nuts; 
Dried fruit mixes; Potato-based snack foods; Sweet 
corn-based snack foods; Cheese-based snack foods. 

ــة  ــات المصنوع ــن؛ الحلوي ــة للده ــان القابل ــات االألب ــا؛ منتج فيه
وبــات المصنوعــة مــن الحليــب أو  مــن منتجــات االألبــان؛ المرش
وبــات المصنوعــة مــن منتجــات  ي تحتــوي عــى الحليــب؛ المرش

الــىت
االألبــان؛ منتجــات الحليــب؛ المكــرات المصنعــة؛ المكــرات 
المحمصــة؛ خلطــات فواكــه مجففــة؛ االأطعمــة الخفيفــة القائمــة 
الحلــوة؛  الــذرة  اساســها  الخفيفــة  االأطعمــة  البطاطــا؛  عــى 

ــة  االأطعمــة الخفيفــة اساســها الجبن
  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43081 العالمة التجارية رقم :  43081

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: PINSOS URSA, S.L.  .بإسم :  بينسوس اورسا، اس.ال

Applicant Address: C/ Anabel Segura, 16 Edificio 
1, Planta 1 Derecha, 28108 Madrid, Spain 

/انابيل سيغورا، 16 اديفيسيو 1، بالنتا 1 ديريتشا،  العنوان :  سي
28108 مدريد، اسبانيا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Coffee; Tea; Cocoa; Cocoa substitutes; Rice; Pasta; 
Noodles; Vermicelli; Tapioca; Sago; Flour and 
preparations made from cereals; Bread; Pastry and 
confectionery; Chocolate; Ice cream; Sherbet; Edible 
ices; Sugar; Honey; Treacle; Yeast; Baking powder; 
Salt; Seasonings; Spices; Preserved herbs; Vinegar; 
Sauces; Condiments; Ice for refreshment; Cocoa-
based beverages; Tea-based beverages; Coffee-based 
beverages; Ice cream drinks; Pizzas; Pies; Sandwiches; 
Rice-based snack food; Cereal-based snack food; Cereal 
snack foods flavoured with cheese; Snack food products 
made from potato flour; Flour based savory snacks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــكاكاو؛ االأرز؛ معكرونــة؛ نودلــز  كاكاو؛ بدائــل  قهــوة؛ شــاي؛ 
ــاغو؛  ــام؛ س ــوكا للطع ــق التابي ية؛ دقي ــعري ــة)؛ ش ــة رقيق )معكرون
؛ الفطائــر  ف ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخــرب الدقيــق والمســتحرف
اب؛ مثلحــات  والمعجنــات؛ شــوكوالتة؛ بوظــة )ايســكريم)؛ �ش
ة؛  صالحــة لــالأكل؛ ســكر؛ عســل النحــل؛ العســل االأســود؛ الخمــري
ــارات؛ االأعشــاب المحفوظــة؛  ــل؛ به ــح؛ تواب ؛ مل ف ــري مســحوق الخب
وبــات اساســها  الخــل؛ الصلصــات؛ التوابــل؛ ثلــج للمرطبــات؛ مرش
وبــات أساســها القهــوة؛  وبــات اساســها الشــاي؛ مرش ــكاكاو؛ مرش ال
سندويشــات؛  فطائــر؛  ا؛  ف بيــرت )ايســكريم)؛  البوظــة  وبــات  مرش
وجبــات خفيفــة اساســها االأرز؛ وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب 
؛ وجبــات خفيفــة  ف ؛ وجبــات خفيفــة مــن الحبــوب المنكهــة بالجــ�ب
ــها  ــذة اساس ــة لذي ــات خفيف ــا؛ وجب ــق البطاط ــن دقي ــة م مصنوع

ــق.  الدقي
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43082 العالمة التجارية رقم :  43082

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: PINSOS URSA, S.L.  .بإسم :  بينسوس اورسا، اس.ال

Applicant Address: C/ Anabel Segura, 16 Edificio 
1, Planta 1 Derecha, 28108 Madrid, Spain 

/انابيل سيغورا، 16 اديفيسيو 1، بالنتا 1 ديريتشا،  العنوان :  سي
28108 مدريد، اسبانيا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated 
waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making non-alcoholic beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات غــري كحوليــة؛ الميــاه المعدنيــة  )؛ مرش اب الشــعري ة )�ش االبــري
ــر الفواكــه؛  ــات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائ وب ــة؛ مرش والغازي

وبــات غــري الكحوليــة.  ات أخــرى لصنــع المرش اب ومســتحرف �ش

  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43083 العالمة التجارية رقم :  43083

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: PINSOS URSA, S.L.  .بإسم :  بينسوس اورسا، اس.ال

Applicant Address: C/ Anabel Segura, 16 Edificio 
1, Planta 1 Derecha, 28108 Madrid, Spain 

/انابيل سيغورا، 16 اديفيسيو 1، بالنتا 1 ديريتشا،  العنوان :  سي
28108 مدريد، اسبانيا  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game; Meat extracts; Cured 
sausages; Meat products; Preserved, frozen, dried and 
cooked fruits and vegetables; Jellies; Jams; Compotes; 
Marmalade; Eggs; Cheese; Butter; Oils for food; Edible 
fats; Milk; Milk drinks containing fruits; Dairy products 
and dairy substitutes; Curd; Yoghurt; Skimmed milk; 
Milk beverages, milk predominating; Dairy spreads; 
Desserts made from milk products; Beverages made 
from or containing milk; Drinks made from dairy 
products; Milk products; Processed nuts; Roasted nuts; 
Dried fruit mixes; Potato-based snack foods; Sweet 
corn-based snack foods; Cheese-based snack foods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم، االأســماك، لحــوم الدواجــن، الصيــد؛ خالصــات اللحــم؛ 
وات  ــرف ــدة، خ ــه، مجم ــوم؛ فواك ــات اللح ــج؛ منتج ــق معال نقان
ــه  ــات؛ فواك )؛ مربي ــىي ــالم )جي ــوة؛ ه ــة ومطه ــة ومجفف محفوظ
مطبوخــة بالســكر؛ مــر�ب فواكــه؛ بيــض؛ جبنــة؛ زبــدة؛ زيــوت 
ــب  ــات الحلي وب ــب؛ مرش ــالأكل؛ الحلي ــة ل ــون صالح ــام؛ ده الطع
ف رائــب )زبــادي)؛ حليب  ؛ لــ�ب ف ي تحتــوي عــى فواكــه؛ ختــارة اللــ�ب

الــىت
ــائد  ــو الس ــب ه ــون الحلي ــب؛ يك ــات الحلي وب ــم؛ مرش ــاىلي الدس خ
ــة  ــات المصنوع ــن؛ الحلوي ــة للده ــان القابل ــات االألب ــا؛ منتج فيه
وبــات المصنوعــة مــن الحليــب أو  مــن منتجــات االألبــان؛ المرش
وبــات المصنوعــة مــن منتجــات  ي تحتــوي عــى الحليــب؛ المرش

الــىت
االألبــان؛ منتجــات الحليــب؛ المكــرات المصنعــة؛ المكــرات 
المحمصــة؛ خلطــات فواكــه مجففــة؛ االأطعمــة الخفيفــة القائمــة 
الحلــوة؛  الــذرة  اساســها  الخفيفــة  االأطعمــة  البطاطــا؛  عــى 

ــة  ــها الجبن ــة اساس ــة الخفيف االأطعم

  
  

 

Date :17/07/2022  التاريخ :17/07/2022

Trademark No.:43086 العالمة التجارية رقم :  43086

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Rozan Specialized Medical Center 
Company for the treatment of infertility and IVF 

ي التخصىي لعالج العقم وأطفال  كة مركز روزان الطىب بإسم :  �ش
االنانبيب 

Applicant Address: Ramallah, Al-Rayhan, next to 
Istishari Hospital 

العنوان :  رام الله، الريحان بجانب مستشفى االستشاري  

Applicant for Correspondence:  
Adv Hanin Abu Shalbak 
Adv Hanin Abu Shalbak Ramallah, Sheikh Tower, 
4th floor, Mobile 0599297622    

ف ابو شلبك  عنوان التبليغ  :  المحامية حن�ي
ف ابو شلبك رام الله برج الشيخ الطابق 4 جوال   المحامية حن�ي

 0599297622

Goods/Services:
In vitro fertilization services , Clinic (Medical —)
services , Health centres, Health care, Hospitals 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمات االخصاب خارج الجسم، خدمات العيادات الطبية، 

المراكز الصحية، الرعاية الصحية، مستشفيات 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43087 العالمة التجارية رقم :  43087

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: PINSOS URSA, S.L.  .بإسم :  بينسوس اورسا، اس.ال

Applicant Address: C/ Anabel Segura, 16 Edificio 
1, Planta 1 Derecha, 28108 Madrid, Spain 

/انابيل سيغورا، 16 اديفيسيو 1، بالنتا 1 ديريتشا،  العنوان :  سي
28108 مدريد، اسبانيا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Coffee; Tea; Cocoa; Cocoa substitutes; Rice; Pasta; 
Noodles; Vermicelli; Tapioca; Sago; Flour and 
preparations made from cereals; Bread; Pastry and 
confectionery; Chocolate; Ice cream; Sherbet; Edible 
ices; Sugar; Honey; Treacle; Yeast; Baking powder; 
Salt; Seasonings; Spices; Preserved herbs; Vinegar; 
Sauces; Condiments; Ice for refreshment; Cocoa-
based beverages; Tea-based beverages; Coffee-based 
beverages; Ice cream drinks; Pizzas; Pies; Sandwiches; 
Rice-based snack food; Cereal-based snack food; Cereal 
snack foods flavoured with cheese; Snack food products 
made from potato flour; Flour based savory snacks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــكاكاو؛ االأرز؛ معكرونــة؛ نودلــز  كاكاو؛ بدائــل  قهــوة؛ شــاي؛ 
ــاغو؛  ــام؛ س ــوكا للطع ــق التابي ية؛ دقي ــعري ــة)؛ ش ــة رقيق )معكرون
؛ الفطائــر  ف ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛ الخــرب الدقيــق والمســتحرف
اب؛ مثلحــات  والمعجنــات؛ شــوكوالتة؛ بوظــة )ايســكريم)؛ �ش
ة؛  صالحــة لــالأكل؛ ســكر؛ عســل النحــل؛ العســل االأســود؛ الخمــري
ــارات؛ االأعشــاب المحفوظــة؛  ــل؛ به ــح؛ تواب ؛ مل ف ــري مســحوق الخب
وبــات اساســها  الخــل؛ الصلصــات؛ التوابــل؛ ثلــج للمرطبــات؛ مرش
وبــات أساســها القهــوة؛  وبــات اساســها الشــاي؛ مرش ــكاكاو؛ مرش ال
سندويشــات؛  فطائــر؛  ا؛  ف بيــرت )ايســكريم)؛  البوظــة  وبــات  مرش
وجبــات خفيفــة اساســها االأرز؛ وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب 
؛ وجبــات خفيفــة  ف ؛ وجبــات خفيفــة مــن الحبــوب المنكهــة بالجــ�ب
ــها  ــذة اساس ــة لذي ــات خفيف ــا؛ وجب ــق البطاط ــن دقي ــة م مصنوع

ــق  الدقي
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43089 العالمة التجارية رقم :  43089

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: PINSOS URSA, S.L.  .بإسم :  بينسوس اورسا، اس.ال

Applicant Address: C/ Anabel Segura, 16 Edificio 
1, Planta 1 Derecha, 28108 Madrid, Spain 

/انابيل سيغورا، 16 اديفيسيو 1، بالنتا 1 ديريتشا،  العنوان :  سي
28108 مدريد، اسبانيا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Beers; non-alcoholic beverages; mineral and aerated 
waters; fruit beverages and fruit juices; syrups and other 
preparations for making non-alcoholic beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات غــري كحوليــة؛ الميــاه المعدنيــة  )؛ مرش اب الشــعري ة )�ش البــري
ــر الفواكــه؛  ــات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائ وب ــة؛ مرش والغازي

وبــات غــري الكحوليــة  ات أخــرى لصنــع المرش اب ومســتحرف �ش

  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43090 العالمة التجارية رقم :  43090

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: PT. SIANTAR TOP, TBK  ي كيه ي �ب
. سيانتار توب، �ت ي

ي �ت بإسم :  �ب

Applicant Address: JL. TAMBAK SAWAH NO. 21-
23, DESA TAMBAKSAWAH, KECAMATAN WARU, 
SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR, INDONESIA 

العنوان :  جيه ال. تامباك ساوا نو. 23-21، ديسا تامباكساواه، 
كيساماتان وارو، سيدورجو 61256، جاوا تيمور، اندونيسيا  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــكاكاو والقهــوة االصطناعي االقهــوة والشــاي وال
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاجو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل االســود؛ الخمــري
ي ذلــك 

الخــل والصلصــات )التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج، بمــا �ف
ــة.  المعكرون

SPECIALIST TASTE HIGH اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43091 العالمة التجارية رقم :  43091

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: PT. SIANTAR TOP, TBK  ي كيه ي �ب
. سيانتار توب، �ت ي

ي �ت بإسم :  �ب

Applicant Address: JL. TAMBAK SAWAH NO. 21-
23, DESA TAMBAKSAWAH, KECAMATAN WARU, 
SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR, INDONESIA 

العنوان :  جيه ال. تامباك ساوا نو. 23-21، ديسا تامباكساواه، 
كيساماتان وارو، سيدورجو 61256، جاوا تيمور، اندونيسيا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــكاكاو والقهــوة االصطناعي االقهــوة والشــاي وال
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاجو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل االســود؛ الخمــري
ي ذلــك 

الخــل والصلصــات )التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج، بمــا �ف
ــة.  المعكرون

NOODLE SNACK اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43092 العالمة التجارية رقم :  43092

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: PT. SIANTAR TOP, TBK  ي كيه ي �ب
. سيانتار توب، �ت ي

ي �ت بإسم :  �ب

Applicant Address: JL. TAMBAK SAWAH NO. 21-
23, DESA TAMBAKSAWAH, KECAMATAN WARU, 
SIDOARJO 61256, JAWA TIMUR, INDONESIA 

العنوان :  جيه ال. تامباك ساوا نو. 23-21، ديسا تامباكساواه، 
كيساماتان وارو، سيدورجو 61256، جاوا تيمور، اندونيسيا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوكا  ــة؛ االأرز؛ التابي ــكاكاو والقهــوة االصطناعي االقهــوة والشــاي وال
ات المصنوعــة مــن الحبــوب؛  والســاجو؛ الدقيــق والمســتحرف
ــل  ــل النح ــة؛ عس ــات المثلج ــات؛ الحلوي ــر والحلوي ف والفطائ ــرب الخ
ــح؛ الخــردل؛  ؛ المل ف ــري ة ومســحوق الخب والعســل االســود؛ الخمــري
ي ذلــك 

الخــل والصلصــات )التوابــل)؛ البهــارات؛ الثلــج، بمــا �ف
ــة.  المعكرون

  

 

Date :17/07/2022  التاريخ :17/07/2022

Trademark No.:43093 العالمة التجارية رقم :  43093

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Ayoub Mousa Mohammad Salama بإسم :  أيوب موس محمد سلمة  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address: Ramallah Al-Bireh Abed AL 
Rahman ben Aouf Street Mobile 0594410181   

ة شارع عبد الرحمن بن عوف جوال  العنوان :  رام الله  البري
    0594410181

Applicant for Correspondence:  
Ayoub Mousa Mohammad Salama
Ramallah Al-Bireh Abed AL Rahman ben Aouf 
Street Mobile 0594410181   

عنوان التبليغ  :  أيوب موس محمد سلمة  
ة شارع عبد الرحمن بن عوف جوال 0594410181  رام الله  البري

Goods/Services:
Cake paste , Cakes , Candy , Cereal-based snack food  
, Chips [cereal products]   , Chocolate , Cinnamon 
[spice] , Cocoa  , Condiments  , Confectionery , Flakes 
(Oat) , Flaxseed for human consumption  , Garden 
herbs, preserved [seasonings] , Ginger [spice]  , Honey 
, Oatmeal , Oats (Crushed-)  , Sweeteners (Natural-) 
, Cocoa products, Baking soda [bicarbonate of soda 
for cooking purposes], Baking powder, Flavourings, 
other than essential oils  , Garden herbs, preserved 
[seasonings] ,  Mint for confectionery , Nutmegs , Oat-
based food  , Vanilla [flavoring] [flavouring

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عجينــة كيــك ، كيــك ، حلــوى ، وجبــات خفيفــة أساســها الحبــوب ، 
رقائــق )منتجــات حبــوب ) ، شــوكوالتة ، قرفــة بهــار ، كاكاو ، توابــل 
ي ،  ــرش ــتهالك الب ــان لالس ــوزر كت ــوفان ، ب ــق ش ــات ، رقائ ، حلوي
ف محفوظــة )توابــل) ، زنجبيــل )بهــار) ، عســل نحــل  أعشــاب بســات�ي
، دقيــق شــوفان ، شــوفان مطحــون ، محليــات طبيعيــة ، منتجــات 
ف ) بيكربونــات الصــودا  ف ، صــودا الخبــري كاكاو ، مســحوق الخبــري
الأغــراض الطهــو ) ، +منكهــات بخــالف الزيــوت العطريــة ، أعشــاب 
ــب ،  ــوزة الطي ــات ، ج ــاع للحلوي ــل) ، نعن ــة )تواب ف محفوظ ــات�ي بس

طعــام أساســه الشــوفان ، فانيــال منكهــة 

Food by Mood و SNAK اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :17/07/2022  التاريخ :17/07/2022

Trademark No.:43095 العالمة التجارية رقم :  43095

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: Muhammad Abdul Razzaq Nimr 
Natsheh 

بإسم :  محمد عبد الرزاق نمر نتشه 

Applicant Address: Hebron-traffic circle   العنوان :  رأس الجورة - دائرة السري

Applicant for Correspondence:  
Agent 
Hebron    

عنوان التبليغ  :  المحامي نضال ايوب جرب 
 الخليل - راس الجورة

Goods/Services:
Coal، Briquettes (Combustible، Coal briquettes، Coke 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اق، قوالب فحم، فحم الكوك  فحم، قوالب فحم قابلة لالحرت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43096 العالمة التجارية رقم :  43096

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Abed Alfattah Sami Abed 
Oweineh 

بإسم :  عبد الفتاح سامي عبد عوينة 

Applicant Address: Palestine – Battier – Rail way 
valley  
                  

ف - بتري -  وادي سكة الحديد   العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Honey, Treacle, Bee glue for human 
consumption,Propolis. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي،  عسل النحل والعسل االأسود ، غراء النحل لالستهالك البرش

العكرب لغايات الطعام 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت
العام

  

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43097 العالمة التجارية رقم :  43097

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: W. Pelz GmbH & Co. KG  كاه المساهمة المحدودة المسؤولية كة و. بيلز و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address: Willy-Pelz-Strasse 8 – 9, 23812 
Wahlstedt, Germany 

-بيلز 9-8، 23812 والشتدت، ألمانيا   العنوان :  شارع ويىي

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

ة للملكية الفكرية  كة فراس أتري عنوان التبليغ  :  �ش
، ص. ب.768  يا سنرت  نابلس، عمارة جالري
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Articles for body and beauty-care; cotton wool for 
cosmetic purposes, layered cotton wool, cosmetic 
cotton wool balls, cotton wool pads, round or in other 
formats; cotton buds for baby-care purposes; cotton 
wool products, all consisting only of cotton wool, or of 
cotton wool combined with non-woven fabric materials, 
and protective films for linen, for cosmetic purposes 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الأغــراض  ي 

قطــىف غــزل  والجمــال؛  بالجســم  العنايــة  أدوات 
ي متعــدد الطبقــات، كــرات مــن الغــزل 

التجميــل، غــزل قطــىف
ــتديرة أو  ــوف، مس ــن الص ــة م ــادات قطني ، وس ــىي ي التجمي

ــىف القط
بأشــكال أخــرى؛ أعــواد القطــن الأغــراض العنايــة بالطفــل؛ منتجــات 
، أو مــن  ي

، تتكــون جميعهــا فقــط مــن الغــزل القطــىف ي
الغــزل القطــىف

ي الممــزوج بمــواد قماشــية غــري منســوجة، وأغشــية 
الغــزل القطــىف

ــل  ــراض التجمي ــان، الأغ ــن الكت ــة م واقي

  

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43102 العالمة التجارية رقم :  43102

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Pioneers of Deirtna Company 
for food, agricultural and handicraft materials

كة رياديات ديرتنا للمواد الغذائيه و الزراعيه والحرفيه                                      بإسم :   �ش

Applicant Address: Nablus -downtown                             العنوان :  نابلس - وسط البلد

Applicant for Correspondence:  
Pioneers of Deirtna Company for food, 
agricultural and handicraft materials
Nablus -downtown                       

كة رياديات ديرتنا للمواد الغذائيه و الزراعيه والحرفيه                                      عنوان التبليغ  :   �ش
 نابلس - وسط البلد  

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة، شــاي، كاكاو، وبــن اصطناعــي، أرز، تبيوكــة وســاغو؛ دقيــق 
ــات؛  ، معجنــات وحلوي ف ات مصنوعــة مــن حبــوب؛ خــرب ومســتحرف
ة، مســحوق  مثلجــات صالحــة لــالأكل؛ عســل، قطــر الســكر؛ خمــري

خبــازة؛ ملــح؛ خــردل؛ خــل، صلصــات )توابــل)؛ بهــارات؛ ثلــج.
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43103 العالمة التجارية رقم :  43103

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Homyt company for information 
technology 

كة هوميت لتكنولوجيا المعلومات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-bireh trade 
tower 5th floor phone 0597086123   

ة التجاري ط 5 جوال 0597086123     العنوان :  رام الله برج البري

Applicant for Correspondence:  
Homyt company for information technology 
Ramallah, Al-bireh trade tower 5th floor phone 
0597086123   

كة هوميت لتكنولوجيا المعلومات  عنوان التبليغ  :  �ش
ة التجاري ط 5 جوال 0597086123  رام الله برج البري

Goods/Services:
(Computer programs (downloadable software

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يل)  ف برامج كمبيوتر )برمجيات قابلة للترف

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43104 العالمة التجارية رقم :  43104

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Homyt company for information 
technology 

كة هوميت لتكنولوجيا المعلومات  بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-bireh trade 
tower 5th floor phone 0597086123   

ة التجاري ط 5 جوال 0597086123     العنوان :  رام الله برج البري

Applicant for Correspondence:  
Homyt company for information technology 
Ramallah, Al-bireh trade tower 5th floor phone 
0597086123   

كة هوميت لتكنولوجيا المعلومات  عنوان التبليغ  :  �ش
ة التجاري ط 5 جوال 0597086123  رام الله برج البري

Goods/Services:
Advertising , Advertising agencies

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
دعاية واعالن ، وكاالت الدعاية واالعالن 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43108 العالمة التجارية رقم :  43108

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التبغ؛ ســجائر؛ ســيجار؛ ســعوط )الشــمة)؛ أوراق الســجائر؛ غالي�ي
تبــغ، ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب ســجائر، 
ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات الســجائر، ليســت 
ف التبــغ؛  مــن معــادن ثمينــة؛ اعــواد الثقــاب؛ أدوات تنظيــف غاليــ�ي

منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن ثمينــة ؛ قطاعــات ســيجار 

  

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43109 العالمة التجارية رقم :  43109

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التبغ؛ ســجائر؛ ســيجار؛ ســعوط )الشــمة)؛ أوراق الســجائر؛ غالي�ي
تبــغ، ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب ســجائر، 
ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات الســجائر، ليســت 
ف التبــغ؛  مــن معــادن ثمينــة؛ اعــواد الثقــاب؛ أدوات تنظيــف غاليــ�ي

منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن ثمينــة ؛ قطاعــات ســيجار 

  

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43110 العالمة التجارية رقم :  43110

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal 

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التبغ؛ ســجائر؛ ســيجار؛ ســعوط )الشــمة)؛ أوراق الســجائر؛ غالي�ي
تبــغ، ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب ســجائر، 
ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات الســجائر، ليســت 
ف التبــغ؛  مــن معــادن ثمينــة؛ اعــواد الثقــاب؛ أدوات تنظيــف غاليــ�ي

منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن ثمينــة ؛ قطاعــات ســيجار 
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Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43111 العالمة التجارية رقم :  43111

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التبغ؛ ســجائر؛ ســيجار؛ ســعوط )الشــمة)؛ أوراق الســجائر؛ غالي�ي
تبــغ، ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب ســجائر، 
ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات الســجائر، ليســت 
ف التبــغ؛  مــن معــادن ثمينــة؛ اعــواد الثقــاب؛ أدوات تنظيــف غاليــ�ي

منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن ثمينــة ؛ قطاعــات ســيجار 

  

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43112 العالمة التجارية رقم :  43112

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: KT & G Corporation  ي & جي كوربوريشن
بإسم :  كي �ت
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address71: , Beotkkot-gil, Daedeok-gu, 
Daejeon, Republic of Korea 

العنوان :  71 بيوتكوت-غيل, دايديوك-غو, داوغيون, جمهورية 
كوريا  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Tobacco; cigarettes; cigars; snuff; cigarette papers; 
tobacco pipes, not of precious metal; cigarette filters; 
cigarette cases, not of precious metal; tobacco pouches; 
cigarette lighters, not of precious metal; matches; 
tobacco pipe cleaners; ashtrays for smokers, not of 
precious metal; cigar cutters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  التبغ؛ ســجائر؛ ســيجار؛ ســعوط )الشــمة)؛ أوراق الســجائر؛ غالي�ي
تبــغ، ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ فالتــر للســجائر؛ علــب ســجائر، 
ليســت مــن معــادن ثمينــة؛ أكيــاس تبــغ؛ والعــات الســجائر، ليســت 
ف التبــغ؛  مــن معــادن ثمينــة؛ اعــواد الثقــاب؛ أدوات تنظيــف غاليــ�ي

منافــض ســجائر، ليســت مــن معــادن ثمينــة ؛ قطاعــات ســيجار 

  

 

Date :19/07/2022  التاريخ :19/07/2022

Trademark No.:43116 العالمة التجارية رقم :  43116

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: lord plastic industries company  كة لورد للصناعات البالستيكية بإسم :  �ش

Applicant Address: khalil.tarqomia   العنوان :  الخليل.ترقوميا

Applicant for Correspondence:  
adv.aya al hasees 
khalil.ras al jorah    

عنوان التبليغ  :  المحامية اية الهصيص 
 الخليل.راس الجورة- عمارة حريزات ط 8 

Goods/Services:
non-metallic branched pipes, non-metallic materials for 
construction, non-metallic chimney caps, mom-metallic 
columns chimney, non-metallic chimney, non-metallic 
packing materials for buildings, non-metallic drain 
pipes, non-metallic or plastic valve traps for sewage 
air, non-metallic water pipes, non-metallic sewer pipes, 
non-metallic roof drains, non-metallic road drainge 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مواســري متفرغــة غــري معدنيــة, مــواد غــري معدنيــة للبنــاء, اغطيــة 
غــري معدنيــة للمداخــن, مداخــن غــري معدنيــة, مــواد تغليــف 
ــا~د  ــة, مص ــري معدني ــف غ ــري تري , مواس ي

ــا�ف ــة للمب ــري معدني غ
صمامــات غــري معدنيــة او بالســتيكية لهــواء المجــاري, مواســري مــاء 
ــف, مجــاري  ــة لمجــاري التري ــة, مواســري غــري معدني غــري معدني
ــة  ــري معدني ــف غ ــاري تري ــطح, مج ــة لالس ــري معدني ــف غ تري

ــرق  للط
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :20/07/2022  التاريخ :20/07/2022

Trademark No.:43124 العالمة التجارية رقم :  43124

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه

Applicant Address16: , Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg 

غ،  بري العنوان :  16، روت دي تريفيس، ال- 2633 سينينغري
لوكسيمبورغ  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Pastry and confectionery, biscuits, cakes, bread, 
chocolate, bakery products filled with chocolate spread 
cream; filled wafer 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الشــوكوالته،   ، ف الخــرب كيــك،  بســكويت،  والحلويــات،  الفطائــر 
منتجــات المخابــز مليئــة بكريمــا الشــوكوالته القابلــة للدهــن؛ 

رقاقــة )ويفــر) محشــوة 
  

 

Date :20/07/2022  التاريخ :20/07/2022

Trademark No.:43125 العالمة التجارية رقم :  43125

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SOREMARTEC S.A.   .بإسم :  سوريمارتيك اس.ايه
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant Address :16, Route de Treves, L-2633 
Senningerberg, Luxembourg 

غ،  بري العنوان :  16، روت دي تريفيس، ال- 2633 سينينغري
لوكسيمبورغ  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
pastry and confectionery, chocolate, filled chocolates, 
candies 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفطائر والحلويات، الشوكوالته، شوكالتة محشوة، الحلويات 

تقاىلي واالحمر  ي والرب
اطات خاصة:حماية بااللوان االبيض والبىف اشرت

واالخرف والبيج

 

Date :20/07/2022  التاريخ :20/07/2022

Trademark No.:43127 العالمة التجارية رقم :  43127

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
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, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus; Electrical and electronic 
telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for the processing, transmission, storage, logging, 
reception and retrieval of data being in the form of 
encoded data, text, audio, graphic images or video 
or a combination of these formats; image processing 
apparatus, instruments and equipment; photographic 
apparatus; modems; encoded cards; smart cards; 
holograms; media for storing information, data, 
images and sound; blank and pre-recorded magnetic 
cards; smart cards; cards containing microprocessors;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االجهــزة واالدوات العلميــة والمالحيــة وأجهــزة المســح والتصويــر 
البريــة،  ، االجهــزة  ي

الســينما�أ التصويــر  ، أجهــزة  ي
الفوتوغــرا�ف

ــة) واجهــزة انقــاذ  أجهــزة الــوزن والقيــاس، أجهــزة التدقيــق )رقاب
ي وإغلــق وفتح 

الحيــاة والتعليــم؛ أجهــزة وأدوات التوصيــل الكهربــا�أ
ي وتحويــل و تجميــع وتنظيــم الكهربــاء أو التحكــم 

التيــار الكهربــا�أ
ــالت  ــورة؛ حام ــوت و الص ــل الص ــث و نق ــجيل وب ــزة تس ــا؛ أجه به
بيانــات ممغنطــة وأقــراص تســجيل ؛ مكائــن البيــع االليــة و اليــات 
؛ ماكينــات نقــد وماكينــات حاســبة ؛  ي

الجهــزة تعمــل بالنقــد المعــد�ف
معــدات معالجــة للبيانــات والحواســيب ؛ أجهــزة إطفــاء الحريــق؛ 
أدوات  و  اجهــزة  ونيــة،  وااللكرت الكهربائيــة  االتصــاالت  أجهــزة 
االتصــاالت و الهواتــف، اجهــزة و ادوات خاصــة ببيانــات االتصــال 
، اجهــزة و ادوات خاصــة بعمليــات نقــل وتخزيــن و تســجيل 
جاع البينــات عــى شــكل بيانــات مشــفرة او عــى  واســتقبال و اســرت
هيئــة نصــوص او صــوت اورســوم بيانيــة أو فيديــو أو مزيــج مــن 
هــذه االشــكال؛ أجهــزة معالجــة الصــور، االدوات والمعــدات 
الأجهــزة التصويــر؛ وأجهــزة المــودم، و البطاقــات المشــفرة؛ و 
البطاقــات الذكيــة؛ و بطاقــات الصــور المجســمة، ووســائل العلــم 
لتخزيــن المعلومــات والبيانــات والصــور والصــوت؛ البطاقــات 
الممغنطــة ســواء فارغــة او مســجلة، البطاقــات الذكيــة، بطاقــات 
ــة،  ــر المتكامل ــات الدوائ ــة؛ بطاق ــات المعالج ــى عملي ــوي ع تحت
بطاقــات  التليفــون؛  بطاقــات  ونيــة؛  االلكرت التعريــف  بطاقــات 
، االئتمــان عــرب الهاتــف؛ بطاقــات االئتمــان؛ بطاقــات الــراف االىلي

integrated circuit cards; electronic identification cards; 
telephone cards; telephone credit cards; credit cards; 
debit cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; magnetic, digital and optical data 
carriers; magnetic, digital and optical data recording 
and storage media (blank and pre-recorded); electronic 
publications (downloadable) provided on-line from 
computer databases, the Internet or other electronic 
network; satellite receiving and transmission apparatus 
and instruments; apparatus for downloading audio, 
video and data from the Internet; adapters for use with 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments; radio telephones, mobile and fixed 
telephones; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programs. 

ــق  ــن طري ــتخدام ع ــة لالس ــة مصمم وني ــاب االلكرت ــات لاللع بطاق
التليفــون؛ البطاقــات الشــخصية المحمولــة ســواء المغناطيســية او 
الرقميــة والبريــة؛ البطاقــات المغناطيســية، الرقميــة والبريــة 
و بطاقــات تســجيل البيانــات ووســائط التخزيــن )فارغــة او مســجلة 
ونيــة )القابلــة للتحميــل) المقدمــة عــرب  مســبقا)؛ المنشــورات االلكرت
ــبكات  ــت أو ش ن ــبة أو االنرت ــات المحوس ــد البيان ــن قواع ــت م ن االنرت
البيانــات  اســتالم  لرســال و  أخــرى؛ أجهــزة وأدوات  ونيــة  إلكرت
االقمــار الصناعيــة ؛ جهــاز لتحميــل الصــوت والفيديــو والبيانات  عرب
نــت؛ محولــت لالســتخدام مــع أجهــزة االتصــاالت  مــن شــبكة النرت
الســلكية واللســلكية و اجهــزة و ادوات االتصــاالت؛ التليفونــات 
اللســلكية والهواتــف المتنقلــة والثابتــة؛ جهــاز للحصــول عــى 

ــة.  ــا�ش أو المنقول ــث المب برامــج الب
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Date :20/07/2022  التاريخ :20/07/2022

Trademark No.:43128 العالمة التجارية رقم :  43128

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these 
materials; 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 ; printers’ type; printing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المــواد  هــذه  مــن  المصنوعــة  والمنتجــات  الكرتــون  و  الــورق 
ــة،  المــواد المطبوعــة، مــواد تغليــف الكتــب، الصــور الفوتوغرافي
ليــة  ف أدوات القرطاســيه، مــواد اللصــق المســتخدمة لالغــراض المرف
ــالت  ــالء، ال ــرش الط ، ف ف ــ�ي ــواد الفنان ــية)، م ــة )القرطاس و المكتبي
الكاتبــة ومســتلزمات المكاتــب )مــا عــدا االثــاث)، المــواد التعليميــة 
والتوضيحيــة )مــا عــدا االدوات)، المــواد البالســتيكية المســتخدمة

blocks; magazines (periodicals), commercial directories 
in a form of paper; Booklets; books; Credit card 
imprinters, non-electric; Drawing boards; Envelopes 
[stationery]; Forms, printed; Manuals [handbooks]; 
Maps (Geographical --- ); Postcards; Printed matter; 
Newsletters; Newspapers; Publications (Printed --); 
Signboards of paper or cardboard; Periodicals. 

الغــراض التغليــف، ماكينــات الطباعــة بأنواعهــا المختلفــة وقوالــب 
ــكل ورق،  ــى ش ــة ع ــة التجاري ــات)، االدل ــالت الدوري الطباعة،المج
ــة؛  ــري كهربائي ــة الغ ــان المطبوع ــة االئتم ــب، بطاق ــات، الكت الكتيب
ــات؛  ــاذج، المطبوع ــية]؛ نم ــات [القرطاس ــم؛ المغلف ــات الرس لوح
يــد؛  االدلــة [الكتيبــات]؛ الخرائــط ) الجغرافيــة)؛ بطاقــات الرب
( المطبوعــات  والصحــف؛  االخباريــة  ات  النــرش المطبوعــات؛ 
المطبوعــة ) ؛ الالفتــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى؛ الدوريــات. 
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Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43129 العالمة التجارية رقم :  43129

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  رام ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, P.O. 
Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions; compilation of directories 
for publication on computer databases, the Internet or other 
electronic network; provision of information and advice on 
the supplying and promoting of the selection and display of 
goods; provision of promotional information on the supply 
of goods in the fields of telecommunications; retail services 
in the field of telecommunications and multimedia goods; 
the bringing together, for the benefit of others, of a variety 
of goods in the field of telecommunications and multimedia, 
enabling customers to conveniently view and purchase 
those goods, including such services provided on-line 
from a computer database, the Internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business promotion, research, 
management, administration, assistance and information 
services; business strategy and planning services; provision 
of trade information; provision of directory services; 
telephone answering for others; providing commercial 
directory information; Business management consultancy; 
Commercial administration of the licensing of the goods 
and services of others; Commercial information agencies; 
On-line advertising on a computer network; Organization 
of exhibitions for commercial or advertising purposes;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خاالعالنــات, ادارة االعمــال, تنظيــم االعمــال, االنشــطة 
بيانــات  قاعــدة  ي 

�ف هــا  لنرش الدالئــل  تجميــع  المكتبيــة, 
اخرى,تقديــم  ونيــة  الكرت شــبكة  او  نــت  واالنرت كمبيوتــر, 
ــار  المعلومــات والنصائــح عــن ترويــج وتزويــد مظهــر واختي
ود بالبضائــع  ف البضائــع, تقديــم معلومــات ترويجيــة عــن الــرت
ــال  ي مج

ــة �ف ــع بالتجزئ ــات البي ــاالت, خدم ــاالت االتص ي مج
�ف

ــع  ــع بضائ ــددة, تجمي ــائط المتع ــاالت والوس ــع االتص بضائ
ف  ي مجــال االتصــاالت والوســائط المتعــددة لتمكــ�ي

متنوعــة �ف
ائهــا, بمــا فيها تلــك الخدمات  ف مــن معاينتهــا و�ش المســتهلك�ي
نــت او  ة مــن قاعــدة بيانــات كمبيوتــر, واالنرت المقدمــة مبــا�ش
ونيــة اخــرى, تنظيــم وعقــد المعــارض لغايــات  شــبكة الكرت
ــم,  ــوث, والتنظي ــال, والبح ــج العم ــات تروي ــال, خدم العم
اتيجيات  ــرت ــات اس ــات, خدم ــاعدة والمعلوم واالدارة, والمس
العمــال والتخطيــط, تقديــم المعلومــات التجاريــة, خدمــات 
ــة  ــات التجاري ــم المعــارض للغاي ــر, تنظي عــرب شــبكة كمبيوت
واالعالنيــة, تنظيــم معــارض التجــارة للغايــات التجاريــة 
ــة المكالمــات  ــة واالعــالن الخارجــي, اجاب ــة, الدعاي واالعالني
ــات  اكات لخدم ــرت ــم اش ــن, تنظي ــري المتواجدي ف غ ك�ي ــرت للمش
وســيلة  ي 

�ف ي 
اعــال�ف وقــت  تاجــري  لالخريــن,  االتصــاالت 

ف ) اتصــال, المعلومــات والنصائــح التجاريــة للمســتهلك�ي
ي قاعــدة بيانــات

محــل نصــح المســتهلك)تجميع معلومــات �ف
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Organization of trade fairs for commercial or advertising 
purposes; Outdoor advertising; Telephone answering 
for unavailable subscribers; Telecommunication services 
(Arranging subscriptions to --- ) for others; Rental of 
advertising time on communication media; Commercial 
information and advice for consumers [consumer advice 
shop]; Computer databases (Compilation of information 
into --- ); Computer databases (Systemization of information 
into --); information and advisory services relating to the 
aforesaid services. 

خدمــات  لالخريــن,  المكالمــات  اجابــة  الدليــل,  تقديــم 
تنظيــم  استشــارة  التجاريــة,  االدلــة  معلومــات  تقديــم 
خيــص البضائــع والخدمــات  العمــال, االدارة التجاريــة لرت
ة  لالخريــن, وكاالت المعلومــات التجاريــة, االعالنــات المبــا�ش
ي قاعــدة بيانــات الكمبيوتــر, 

الكمبيوتــر, تنظيــم المعلومــات �ف
المعلومــات والنصائــح المتعلقــة بالخدمــات المذكــورة. 

  

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43130 العالمة التجارية رقم :  43130

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
repair and maintenance of telecommunications and 
communications apparatus and instruments; provision 
of information, advisory services, consultation services, 
and assistance relating to the aforementioned services 
including the provision of such services on-line from 
a computer database, the Internet or other electronic 
network. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات التصليــح والصيانــة لالتصــاالت واجهــزة وادوات االتصــال, 
ــارات,  ــات االستش ــاد, وخدم ــات الرش ــات, وخدم ــم المعلوم تقدي
وخدمــات المســاعدة المتعلقــة بالخدمــات ســابقة الذكــر بمــا فيهــا 
ة مــن خــالل قاعــدة بيانــات كمبيوتــر,  تقديــم تلــك الخدمــات مبــا�ش

ونيــة أخــرى.  نــت او شــبكة الكرت واالنرت
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Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43131 العالمة التجارية رقم :  43131

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Telecommunication, mobile and fixed 
telecommunication, and satellite, cellular, and radio 
communication services; hire, leasing and rental of 
telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments; communication of 
information (including web pages), data by radio, 
telecommunications and by satellite; telephone, mobile 
telephone, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, directory enquiries 
and electronic mail services; transmission, delivery 
and reception of sound, data, images, music and 
information broadcast or transmission of radio or 
television programs; messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in the form 
of text, audio, graphic images or video or a combination 
of these formats; unified messaging services; voicemail 
services; video conferencing services; video telephone 
services; providing telecommunications connections 
to computer databases, the Internet or other electronic 
networks; providing access to digital audio, video 
and data websites from a database, the Internet, or 
other electronic network; delivery of audio, video and 
data by telecommunications; telecommunication and

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الثابتــة والمتنقلــة, واالقمــار  خدمــات االتصــاالت, االتصــاالت 
اســتئجار  بالراديــو,  التواصــل  والجوالــة, وخدمــات  الصناعيــة, 
اتصــاالت  االتصــاالت,  وادوات  وأجهــزة  االتصــاالت,  وتاجــري 
نــت )والمعلومــات بالراديــو,  المعلومــات )بمــا فيهــا صفحــات االنرت
والهاتــف  الهاتــف,  خدمــات  الصناعيــة,  باالقمــار  واالتصــاالت 
ــل  ــو, ونق ــل بالرادي حي ــائل, والرت ــال الرس ــتقبال وارس ــال, واس النق
ــال  ــل, وارس , نق ي

و�ف ــرت ــد االك ي ــه والرب ــات التوجي ــات, وطلب المكالم
ــات والصــور والموســيقى والمعلومــات  واســتقبال الصــوت والبيان
ــائل,  ــات الرس ــو, خدم ــاز او الرادي ــج التلف ــل برام ــة او نق االخباري
بمــا فيهــا, ارســال واســتقبال وتوجيــه الرســائل مــن خلــل نصــوص, 
وســمعية, وصــور غرافيــة او افــالم او خليــط مــن هــذه النمــاذج, 
ــات  , خدم ي

ــو�ت ــد الص ي ــات الرب ــدة, خدم ــائل الموح ــات الرس خدم
ــري  ــف, توف ــرب الهات ــو ع ــات الفيدي ــو, خدم ــرب الفيدي ــرات ع المؤتم
ــبكة  ــت, او اي ش ن ــر, واالنرت ــات كمبيوت ــدة بين ــال لقاع ــط اتص رواب
ــموعة,  ــت مس ن ــع انرت ــاذ اىل مواق ــات النف ــرى, خدم ــة اخ وني االكرت
ــالل  ــن خ ــت, او م ن ــات, واالنرت ــدة البيان ــن قاع ــات م ــة وبيان ومرئي
ونيــة اخــرى, تقديــم الســمعيات, والمرئيــات والبيانــات  شــبكة االكرت
مــن االتصــاالت, خدمــات االتصــاالت وقاعــدة بيانــات االتصــاالت, 
يــل المحتويــات الرقميــة مــن  ف ف مــن ترف ف المســتهلك�ي بمــا فيهــا, تمكــ�ي

ــخصية. ــات ش ــدة بيان ــادم اىل قاع ــبكة وخ ش
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communication database services, namely enabling the 
consumer to download digital content from a network 
and server to an individual database. 

  

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43132 العالمة التجارية رقم :  43132

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; education and 
training including such services provided on-line 
from a computer, the Internet or other electronic 
network; providing games; providing on-line electronic 
publications; publication of electronic books and 
journals on-line; radio and television entertainment 
services including those provided on-line from a 
computer, the Internet or other electronic network; 
sporting and cultural activities; exhibition services 
in relation to education, entertainment and training 
purposes; arranging and conducting of conferences, 
seminars, symposia, tutorials and workshops; 
interactive and distance learning courses and sessions 
provided on-line via a telecommunications link or 
computer network or provided by other means; 
electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of text, audio and/or video information; providing

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والثقافيــة,  الرياضيــة  االنشــطة  فيــه,  الرت التدريــب,  التعليــم, 
ة  ــا�ش ــة مب ــات المقدم ــك الخدم ــا تل ــا فيه ــب بم ــم والتدري التعلي
ــري  ــرى, توف ــة اخ وني ــبكة االكرت ــت او ش ن ــر, وانرت ــالل كمبيوت ــن خ م
ــب  ــرش الكت ة, ن ــا�ش ــة المب وني ــورات االلكرت ــري المنش ــاب, توف االلع
فيهيــة  ة, خدمــات الراديــو والتلفــاز الرت ونيــة والصحــف مبــا�ش االلكرت
ــت او  ن ــر, وانرت ــل كمبيوت ة مــن خل ــا�ش ــة مب ــك المقدم ــا تل ــا فيه بم
ــات  ــة, خدم ــة والثقافي ــطة الرياضي ــرى, النش ــة اخ وني ــبكة االكرت ش
التدريبيــة,  فيــه والغايــات  بالتعليــم والرت المتعلقــة  المعــارض 
تنظيــم وعقــد المؤتمــرات والحلقــات الدراســية النــدوات والدروس 
ــن  ــم التفاعيلــة وع ــل, مســاقات التعلي الخصوصيــة وورش العم
ة مــن خــالل رابــط اتصــال او شــبكة كمبيوتــر  بعــد المقدمــة مبــا�ش
ونيــة لتوفــري  او المقدمــة بوســائل اخــرى, خدمــات المكتبــة االلكرت
ــى  ــفة) ع ــات المؤرش ــا المعلوم ــا فيه ــة )بم وني ــات االلكرت المعلوم
توفــري  مرئيــة,  و/او  مســموعة  معلومــات  و/او  نصــوص  شــكل 
ــات  ــدة بيان ــن قاع ــل) م ي ف ــة للترف ــري المتاح ــة )غ ــيقى الرقمي الموس

ــة. وني ــبكة الكرت ــت او ش ن ــر, وانرت كمبيوت
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digital music (not downloadable) from a computer 
database, the Internet or other electronic network. 

  

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43133 العالمة التجارية رقم :  43133

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and devmelopment of computer 
hardware and software 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
ــات  ــاث الصناعية،خدم ــل واالأبح ــات التحالي ــا، خدم ــة به المتعلق
مجيــات الحاســوبية.  ي والرب تصميــم وتطويــر العتــاد الحاســو�ب

  

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43134 العالمة التجارية رقم :  43134

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش
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Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
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, 
accumulating, regulating or controlling electricity; 
apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images; magnetic data carriers, recording 
discs; automatic vending machines and mechanisms 
for coin-operated apparatus; cash registers, calculating 
machines, data processing equipment and computers; 
fire-extinguishing apparatus; Electrical and electronic 
telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments; data communication 
apparatus and instruments; apparatus and instruments 
for the processing, transmission, storage, logging, 
reception and retrieval of data being in the form of 
encoded data, text, audio, graphic images or video 
or a combination of these formats; image processing 
apparatus, instruments and equipment; photographic 
apparatus; modems; encoded cards; smart cards; 
holograms; media for storing information, data, 
images and sound; blank and pre-recorded magnetic 
cards; smart cards; cards containing microprocessors; 
integrated circuit cards; electronic identification cards; 
telephone cards; telephone credit cards; credit cards; 
debit cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; magnetic, digital and optical data 
carriers; magnetic, digital and optical data recording 
and storage media (blank and pre-recorded); electronic 
publications (downloadable) provided on-line from 
computer databases, the Internet or other electronic 
network; satellite receiving and transmission apparatus 
and instruments; apparatus for downloading audio, 
video and data from the Internet; adapters for use with 
telecommunications and communications apparatus 
and instruments; radio telephones, mobile and fixed 
telephones; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programs.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
االجهــزة واالدوات العلميــة والمالحيــة وأجهــزة المســح والتصويــر 
البريــة،  ، االجهــزة  ي

الســينما�أ التصويــر  ، أجهــزة  ي
الفوتوغــرا�ف

ــة) واجهــزة انقــاذ  أجهــزة الــوزن والقيــاس، أجهــزة التدقيــق )رقاب
ي وإغلــق وفتح 

الحيــاة والتعليــم؛ أجهــزة وأدوات التوصيــل الكهربــا�أ
ي وتحويــل و تجميــع وتنظيــم الكهربــاء أو التحكــم 

التيــار الكهربــا�أ
ــالت  ــورة؛ حام ــوت و الص ــل الص ــث و نق ــجيل وب ــزة تس ــا؛ أجه به
بيانــات ممغنطــة وأقــراص تســجيل ؛ مكائــن البيــع االليــة و اليــات 
؛ ماكينــات نقــد وماكينــات حاســبة ؛  ي

الجهــزة تعمــل بالنقــد المعــد�ف
معــدات معالجــة للبيانــات والحواســيب ؛ أجهــزة إطفــاء الحريــق؛ 
أدوات  و  اجهــزة  ونيــة،  وااللكرت الكهربائيــة  االتصــاالت  أجهــزة 
االتصــاالت و الهواتــف، اجهــزة و ادوات خاصــة ببيانــات االتصــال 
، اجهــزة و ادوات خاصــة بعمليــات نقــل وتخزيــن و تســجيل 
جاع البينــات عــى شــكل بيانــات مشــفرة او عــى  واســتقبال و اســرت
هيئــة نصــوص او صــوت اورســوم بيانيــة أو فيديــو أو مزيــج مــن 
هــذه االشــكال؛ أجهــزة معالجــة الصــور، االدوات والمعــدات 
الأجهــزة التصويــر؛ وأجهــزة المــودم، و البطاقــات المشــفرة؛ و 
البطاقــات الذكيــة؛ و بطاقــات الصــور المجســمة، ووســائل العلــم 
لتخزيــن المعلومــات والبيانــات والصــور والصــوت؛ البطاقــات 
الممغنطــة ســواء فارغــة او مســجلة، البطاقــات الذكيــة، بطاقــات 
ــة،  ــر المتكامل ــات الدوائ ــة؛ بطاق ــات المعالج ــى عملي ــوي ع تحت
بطاقــات  التليفــون؛  بطاقــات  ونيــة؛  االلكرت التعريــف  بطاقــات 
 ، االئتمــان عــرب الهاتــف؛ بطاقــات االئتمــان؛ بطاقــات الــراف االىلي
ــق  ــن طري ــتخدام ع ــة لالس ــة مصمم وني ــاب االلكرت ــات لاللع بطاق
التليفــون؛ البطاقــات الشــخصية المحمولــة ســواء المغناطيســية او 
الرقميــة والبريــة؛ البطاقــات المغناطيســية، الرقميــة والبريــة 
و بطاقــات تســجيل البيانــات ووســائط التخزيــن )فارغــة او مســجلة 
ونيــة )القابلــة للتحميــل) المقدمــة عــرب  مســبقا)؛ المنشــورات االلكرت
ــبكات  ــت أو ش ن ــبة أو االنرت ــات المحوس ــد البيان ــن قواع ــت م ن االنرت
البيانــات  اســتالم  لرســال و  أخــرى؛ أجهــزة وأدوات  ونيــة  إلكرت
االقمــار الصناعيــة ؛ جهــاز لتحميــل الصــوت والفيديــو والبيانات  عرب
نــت؛ محولــت لالســتخدام مــع أجهــزة االتصــاالت  مــن شــبكة النرت
الســلكية واللســلكية و اجهــزة و ادوات االتصــاالت؛ التليفونــات 
اللســلكية والهواتــف المتنقلــة والثابتــة؛ جهــاز للحصــول عــى 

ــة. ــا�ش أو المنقول ــث المب ــج الب برام
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Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43135 العالمة التجارية رقم :  43135

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Paper, cardboard and goods made from these 
materials; 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 ; printers’ type; printing 
blocks; magazines (periodicals), commercial directories 
in a form of paper; Booklets; books; Credit card 
imprinters, non-electric; Drawing boards; Envelopes 
[stationery]; Forms, printed; Manuals [handbooks]; 
Maps (Geographical --- ); Postcards; Printed matter; 
Newsletters; Newspapers; Publications (Printed --); 
Signboards of paper or cardboard; Periodicals. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
المــواد  هــذه  مــن  المصنوعــة  والمنتجــات  الكرتــون  و  الــورق 
ــة،  المــواد المطبوعــة، مــواد تغليــف الكتــب، الصــور الفوتوغرافي
ليــة  ف أدوات القرطاســيه، مــواد اللصــق المســتخدمة لالغــراض المرف
ــالت  ــالء، ال ــرش الط ، ف ف ــ�ي ــواد الفنان ــية)، م ــة )القرطاس و المكتبي
الكاتبــة ومســتلزمات المكاتــب )مــا عــدا االثــاث)، المــواد التعليميــة 
والتوضيحيــة )مــا عــدا االدوات)، المــواد البالســتيكية المســتخدمة 
الغــراض التغليــف، ماكينــات الطباعــة بأنواعهــا المختلفــة وقوالــب 
ــكل ورق،  ــى ش ــة ع ــة التجاري ــات)، االدل ــالت الدوري الطباعة،المج
ــة؛  ــري كهربائي ــة الغ ــان المطبوع ــة االئتم ــب، بطاق ــات، الكت الكتيب
ــات؛  ــاذج، المطبوع ــية]؛ نم ــات [القرطاس ــم؛ المغلف ــات الرس لوح
يــد؛  االدلــة [الكتيبــات]؛ الخرائــط ) الجغرافيــة)؛ بطاقــات الرب
( المطبوعــات  والصحــف؛  االخباريــة  ات  النــرش المطبوعــات؛ 
المطبوعــة ) ؛ الالفتــات مــن الــورق أو الــورق المقــوى؛ الدوريــات. 

  

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43136 العالمة التجارية رقم :  43136

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش
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Applicant Address :PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Advertising; business management; business 
administration; office functions; compilation of 
directories for publication on computer databases, 
the Internet or other electronic network; provision 
of information and advice on the supplying and 
promoting of the selection and display of goods; 
provision of promotional information on the supply 
of goods in the fields of telecommunications; retail 
services in the field of telecommunications and 
multimedia goods; the bringing together, for the 
benefit of others, of a variety of goods in the field 
of telecommunications and multimedia, enabling 
customers to conveniently view and purchase those 
goods, including such services provided on-line from 
a computer database, the Internet or other electronic 
networks; arranging and conducting of exhibitions 
for business purposes; business promotion, research, 
management, administration, assistance and 
information services; business strategy and planning 
services; provision of trade information; provision of 
directory services; telephone answering for others; 
providing commercial directory information; Business 
management consultancy; Commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; 
Commercial information agencies; On-line advertising 
on a computer network; Organization of exhibitions 
for commercial or advertising purposes; Organization 
of trade fairs for commercial or advertising purposes; 
Outdoor advertising; Telephone answering for 
unavailable subscribers; Telecommunication services 
(Arranging subscriptions to --- ) for others; Rental of 
advertising time on communication media; Commercial 
information and advice for consumers [consumer advice 
shop]; Computer databases (Compilation of information 
into --- ); Computer databases (Systemization of 
information into --); information and advisory services 
relating to the aforesaid services.

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة,  ــطة المكتبي ــال, االنش ــم االعم ــال, تنظي ــات, ادارة االعم االعالن
ــت او  ن ــر, واالنرت ــات كمبيوت ي قاعــدة بيان

هــا �ف ــل لنرش ــع الدالئ تجمي
ونيــة اخرى,تقديــم المعلومــات والنصائــح عــن ترويــج  شــبكة الكرت
وتزويــد مظهــر واختيــار البضائــع, تقديــم معلومــات ترويجيــة 
ي مجــاالت االتصــاالت, خدمــات البيــع 

ود بالبضائــع �ف ف عــن الــرت
المتعــددة,  االتصــاالت والوســائط  ي مجــال بضائــع 

�ف بالتجزئــة 
ي مجــال االتصــاالت والوســائط المتعــددة 

تجميــع بضائــع متنوعــة �ف
ائهــا, بمــا فيهــا تلــك  ف مــن معاينتهــا و�ش ف المســتهلك�ي لتمكــ�ي
كمبيوتــر,  بيانــات  قاعــدة  مــن  ة  مبــا�ش المقدمــة  الخدمــات 
ــارض  ــد المع ــم وعق ــرى, تنظي ــة اخ وني ــبكة الكرت ــت او ش ن واالنرت
لغايــات العمــال, خدمــات ترويــج العمــال, والبحــوث, والتنظيــم, 
اتيجيات العمــال  واالدارة, والمســاعدة والمعلومــات, خدمــات اســرت
تقديــم  خدمــات  التجاريــة,  المعلومــات  تقديــم  والتخطيــط, 
ــات  ــم معلوم ــات تقدي ــن, خدم ــات لالخري ــة المكالم ــل, اجاب الدلي
التجاريــة  االدارة  العمــال,  تنظيــم  استشــارة  التجاريــة,  االدلــة 
المعلومــات  وكاالت  لالخريــن,  والخدمــات  البضائــع  خيــص  لرت
تنظيــم  كمبيوتــر,  شــبكة  عــرب  ة  المبــا�ش االعالنــات  التجاريــة, 
المعــارض للغايــات التجاريــة واالعالنيــة, تنظيــم معــارض التجــارة 
للغايــات التجاريــة واالعالنيــة, الدعايــة واالعــالن الخارجــي, اجابــة 
اكات  اشــرت تنظيــم  المتواجديــن,  غــري  ف  ك�ي للمشــرت المكالمــات 
ي وســيلة 

ي �ف
لخدمــات االتصــاالت لالخريــن, تاجــري وقــت اعــال�ف

ف )محــل نصــح  اتصــال, المعلومــات والنصائــح التجاريــة للمســتهلك�ي
ي قاعــدة بيانــات الكمبيوتــر, تنظيــم 

المســتهلك)تجميع معلومــات �ف
ــح  ــات والنصائ ــر, المعلوم ــات الكمبيوت ــدة بيان ي قاع

ــات �ف المعلوم
المتعلقــة بالخدمــات المذكــورة.
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43137 العالمة التجارية رقم :  43137

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs. Banking services including home, Internet 
and remote banking; insurance and finance services 
including such services provided over the Internet 
or any other electronic network, discount services 
including discount card services; issue and redemption 
of tokens, vouchers and points; credit card services; 
charge card services; provision of electronic payment 
services including electronic fund transfer services 
and on-line transaction facilities; administration of 
funds and investments; provision of information and 
advisory services relating to monetary affairs and 
the aforementioned services including the provision 
of information from a computer database, the 
Internet or other electronic network; financing and 
guarantee services relating to telecommunications and 
communications apparatus and instruments; provision 
of electronic payment services including electronic 
fund transfer services and online transaction facilities 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة,  ــة, الشــؤون العقاري ــة, الشــؤون النقدي , الشــؤون المالي ف التامــ�ي
ليــة, وعــرب  ف خدمــات البنــوك بمــا فيهــا الخدمــات البنكيــة المرف
ف والتمويــل بمــا  نــت وعــرب التحكــم عــن بعــد, خدمــات التامــ�ي االنرت
ــة  وني ــبكة الكرت ــت او ش ن ــرب النرت ــة ع ــات المقدم ــك الخدم ــا تل فيه
اخــرى, خدمــات الخصــم بمــا فيهــا خدمــات الخصــم والبطاقــات, 
خدمــات  والكوبونــات,  والنقــاط  القســائم  واســتبدال  إصــدار 
ــات  ــم خدم ــحن, تقدي ــات الش ــات بطاق ــاد, خدم ــات االعتم بطاق
ــركات  ــهيالت الح ــوال وتس ــل االم ــا نق ــا فيه ي بم

و�ف ــرت ــع االلك الدف
ة, ادارة االمــوال واالســتثمارات, خدمــات تقديــم المعلومــات  مبــا�ش
والنصائــح المتعلقــة بالشــؤون النقديــة والخدمــات ســابقة الذكــر 
بمــا فيهــا تقديــم المعلومــات مــن خــالل قاعــدة بيانــات كمبيوتــر, 
ونيــة اخــرى, خدمــات التمويــل والضمــان  نــت او شــبكة االكرت واالنرت
المتعلقــة باالتصــاالت واجهــزة وادوات االتصــال, تقديــم خدمــات 
ــهيالت  ــا وتس وني ــوال الكرت ــل االم ــا نق ــا فيه ــة بم وني ــع االلكرت الدف

ة  ــا�ش الحــركات مب
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43138 العالمة التجارية رقم :  43138

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
repair and maintenance of telecommunications and 
communications apparatus and instruments; provision 
of information, advisory services, consultation services, 
and assistance relating to the aforementioned services 
including the provision of such services on-line from 
a computer database, the Internet or other electronic 
network. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات التصليــح والصيانــة لالتصــاالت واجهــزة وادوات االتصــال, 
ــارات,  ــات االستش ــاد, وخدم ــات الرش ــات, وخدم ــم المعلوم تقدي
وخدمــات المســاعدة المتعلقــة بالخدمــات ســابقة الذكــر بمــا فيهــا 
ة مــن خــالل قاعــدة بيانــات كمبيوتــر,  تقديــم تلــك الخدمــات مبــا�ش

ونيــة أخــرى  نــت او شــبكة الكرت واالنرت

  

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43139 العالمة التجارية رقم :  43139

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Telecommunication, mobile and fixed 
telecommunication, and satellite, cellular, and radio 
communication services; hire, leasing and rental of 
telecommunications, telephonic and communications 
apparatus and instruments; communication of 
information (including web pages), data by radio, 
telecommunications and by satellite; telephone, mobile 
telephone, message collection and transmission, 
radio-paging, call diversion, directory enquiries 
and electronic mail services; transmission, delivery 
and reception of sound, data, images, music and 
information broadcast or transmission of radio or 
television programs; messaging services, namely, 
sending, receiving and forwarding messages in the form 
of text, audio, graphic images or video or a combination 
of these formats; unified messaging services; voicemail 
services; video conferencing services; video telephone 
services; providing telecommunications connections 
to computer databases, the Internet or other electronic 
networks; providing access to digital audio, video 
and data websites from a database, the Internet, or 
other electronic network; delivery of audio, video and 
data by telecommunications; telecommunication and 
communication database services, namely enabling the 
consumer to download digital content from a network 
and server to an individual database. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الثابتــة والمتنقلــة, واالقمــار  خدمــات االتصــاالت, االتصــاالت 
اســتئجار  بالراديــو,  التواصــل  والجوالــة, وخدمــات  الصناعيــة, 
اتصــاالت  االتصــاالت,  وادوات  وأجهــزة  االتصــاالت,  وتاجــري 
نــت )والمعلومــات بالراديــو,  المعلومــات )بمــا فيهــا صفحــات االنرت
والهاتــف  الهاتــف,  خدمــات  الصناعيــة,  باالقمــار  واالتصــاالت 
ــل  ــو, ونق ــل بالرادي حي ــائل, والرت ــال الرس ــتقبال وارس ــال, واس النق
ــال  ــل, وارس , نق ي

و�ف ــرت ــد االك ي ــه والرب ــات التوجي ــات, وطلب المكالم
ــات والصــور والموســيقى والمعلومــات  واســتقبال الصــوت والبيان
ــائل,  ــات الرس ــو, خدم ــاز او الرادي ــج التلف ــل برام ــة او نق االخباري
بمــا فيهــا, ارســال واســتقبال وتوجيــه الرســائل مــن خلــل نصــوص, 
وســمعية, وصــور غرافيــة او افــالم او خليــط مــن هــذه النمــاذج, 
ــات  , خدم ي

ــو�ت ــد الص ي ــات الرب ــدة, خدم ــائل الموح ــات الرس خدم
ــري  ــف, توف ــرب الهات ــو ع ــات الفيدي ــو, خدم ــرب الفيدي ــرات ع المؤتم
ــبكة  ــت, او اي ش ن ــر, واالنرت ــات كمبيوت ــدة بين ــال لقاع ــط اتص رواب
ــموعة,  ــت مس ن ــع انرت ــاذ اىل مواق ــات النف ــرى, خدم ــة اخ وني االكرت
ــالل  ــن خ ــت, او م ن ــات, واالنرت ــدة البيان ــن قاع ــات م ــة وبيان ومرئي
ونيــة اخــرى, تقديــم الســمعيات, والمرئيــات والبيانــات  شــبكة االكرت
مــن االتصــاالت, خدمــات االتصــاالت وقاعــدة بيانــات االتصــاالت, 
يــل المحتويــات الرقميــة مــن  ف ف مــن ترف ف المســتهلك�ي بمــا فيهــا, تمكــ�ي

ــخصية.  ــات ش ــدة بيان ــادم اىل قاع ــبكة وخ ش

  

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43140 العالمة التجارية رقم :  43140

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

527  



501

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
41 Education; providing of training; entertainment; 
sporting and cultural activities; education and 
training including such services provided on-line 
from a computer, the Internet or other electronic 
network; providing games; providing on-line electronic 
publications; publication of electronic books and 
journals on-line; radio and television entertainment 
services including those provided on-line from a 
computer, the Internet or other electronic network; 
sporting and cultural activities; exhibition services 
in relation to education, entertainment and training 
purposes; arranging and conducting of conferences, 
seminars, symposia, tutorials and workshops; 
interactive and distance learning courses and sessions 
provided on-line via a telecommunications link or 
computer network or provided by other means; 
electronic library services for the supply of electronic 
information (including archive information) in the form 
of text, audio and/or video information; providing 
digital music (not downloadable) from a computer 
database, the Internet or other electronic network. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والثقافيــة,  الرياضيــة  االنشــطة  فيــه,  الرت التدريــب,  التعليــم, 
ة  ــا�ش ــة مب ــات المقدم ــك الخدم ــا تل ــا فيه ــب بم ــم والتدري التعلي
ــري  ــرى, توف ــة اخ وني ــبكة االكرت ــت او ش ن ــر, وانرت ــالل كمبيوت ــن خ م
ــب  ــرش الكت ة, ن ــا�ش ــة المب وني ــورات االلكرت ــري المنش ــاب, توف االلع
فيهيــة  ة, خدمــات الراديــو والتلفــاز الرت ونيــة والصحــف مبــا�ش االلكرت
ــت او  ن ــر, وانرت ــل كمبيوت ة مــن خل ــا�ش ــة مب ــك المقدم ــا تل ــا فيه بم
ــات  ــة, خدم ــة والثقافي ــطة الرياضي ــرى, النش ــة اخ وني ــبكة االكرت ش
التدريبيــة,  فيــه والغايــات  بالتعليــم والرت المتعلقــة  المعــارض 
تنظيــم وعقــد المؤتمــرات والحلقــات الدراســية النــدوات والدروس 
ــن  ــم التفاعيلــة وع ــل, مســاقات التعلي الخصوصيــة وورش العم
ة مــن خــالل رابــط اتصــال او شــبكة كمبيوتــر  بعــد المقدمــة مبــا�ش
ونيــة لتوفــري  او المقدمــة بوســائل اخــرى, خدمــات المكتبــة االلكرت
ــى  ــفة) ع ــات المؤرش ــا المعلوم ــا فيه ــة )بم وني ــات االلكرت المعلوم
توفــري  مرئيــة,  و/او  مســموعة  معلومــات  و/او  نصــوص  شــكل 
ــات  ــدة بيان ــن قاع ــل) م ي ف ــة للترف ــري المتاح ــة )غ ــيقى الرقمي الموس

ــة  وني ــبكة الكرت ــت او ش ن ــر, وانرت كمبيوت

  

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43141 العالمة التجارية رقم :  43141

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Goods/Services:
Scientific and technological services and research and 
design relating thereto; industrial analysis and research 
services; design and development of computer 
hardware and software 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
والتصميــم  البحــث  وخدمــات  والتقنيــة  العلميــة  الخدمــات 
ــات  ــاث الصناعية،خدم ــل واالأبح ــات التحالي ــا، خدم ــة به المتعلق

مجيــات الحاســوبية  ي والرب تصميــم وتطويــر العتــاد الحاســو�ب

  

 

Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43142 العالمة التجارية رقم :  43142

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Mohammad Jameel Abu Ali  بإسم :  محمد جميل عىي ابو عىي

Applicant Address: Anabta - Tulkarm                                        العنوان :  عنبتا - طولكرم

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Class 16     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 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الــورق والــورق المقــوى والمنتجــات المصنوعــة مــن هــذه المــواد 
ي فئــات أخــرى المطبوعــات مــواد تجليــد الكتــب 

وغــري واردة �ف
ي 

الصــور الفوتوغرافيــة القرطاســية مــواد اللصــق المســتعملة �ف
ــان  ي الده

ــراسش ف ف ــ�ي ــواد الفنان ــة وم لي ف ــات مرف ــية أو لغاي القرطاس
ــواد  ــاث م ــدا االأث ــة ع ــوازم المكتبي ــة والل ــن االآالت الكاتب أو التلوي
التوجيــه والتدريــس عــدا االأجهــزة مــواد التغليــف البالســتيكية غــري 
ي فئــات أخــرى حــروف الطباعــة الكليشــيهات الراســمات . 

الــواردة �ف

وطة بعدم حماية كلمة golden  بمعزل عن  اطات خاصة:مرش اشرت
العالمة التجارية 
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Date :21/07/2022  التاريخ :21/07/2022

Trademark No.:43143 العالمة التجارية رقم :  43143

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Ooredoo IP LLC  ي إل إل سي كة أريد آي �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: PO Box 217 Doha - Qatar.   .العنوان :  ص ب 217 الدوحة-قطر

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخرف الرب  ,الرف
ة 3800 ب ص ,الله رام  البري
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah   

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

 Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs. Banking services including home, Internet 
and remote banking; insurance and finance services 
including such services provided over the Internet 
or any other electronic network, discount services 
including discount card services; issue and redemption 
of tokens, vouchers and points; credit card services; 
charge card services; provision of electronic payment 
services including electronic fund transfer services 
and on-line transaction facilities; administration of 
funds and investments; provision of information and 
advisory services relating to monetary affairs and 
the aforementioned services including the provision 
of information from a computer database, the 
Internet or other electronic network; financing and 
guarantee services relating to telecommunications and 
communications apparatus and instruments; provision 
of electronic payment services including electronic 
fund transfer services and online transaction facilities. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة,  ــة, الشــؤون العقاري ــة, الشــؤون النقدي , الشــؤون المالي ف التامــ�ي
ليــة, وعــرب  ف خدمــات البنــوك بمــا فيهــا الخدمــات البنكيــة المرف
ف والتمويــل بمــا  نــت وعــرب التحكــم عــن بعــد, خدمــات التامــ�ي االنرت
ــة  وني ــبكة الكرت ــت او ش ن ــرب النرت ــة ع ــات المقدم ــك الخدم ــا تل فيه
اخــرى, خدمــات الخصــم بمــا فيهــا خدمــات الخصــم والبطاقــات, 
خدمــات  والكوبونــات,  والنقــاط  القســائم  واســتبدال  إصــدار 
ــات  ــم خدم ــحن, تقدي ــات الش ــات بطاق ــاد, خدم ــات االعتم بطاق
ــركات  ــهيالت الح ــوال وتس ــل االم ــا نق ــا فيه ي بم

و�ف ــرت ــع االلك الدف
ة, ادارة االمــوال واالســتثمارات, خدمــات تقديــم المعلومــات  مبــا�ش
والنصائــح المتعلقــة بالشــؤون النقديــة والخدمــات ســابقة الذكــر 
بمــا فيهــا تقديــم المعلومــات مــن خــالل قاعــدة بيانــات كمبيوتــر, 
ونيــة اخــرى, خدمــات التمويــل والضمــان  نــت او شــبكة االكرت واالنرت
المتعلقــة باالتصــاالت واجهــزة وادوات االتصــال, تقديــم خدمــات 
ــهيالت  ــا وتس وني ــوال الكرت ــل االم ــا نق ــا فيه ــة بم وني ــع االلكرت الدف

ة.  ــا�ش ــركات مب الح
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Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43144 العالمة التجارية رقم :  43144

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Arkan Real Estate Company                                                                                 كة أركان العقارية بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Masyoon, 
PADICO BUILDING, 6th floor, Mobile 0592924440   

العنوان :  رام الله الماصيون عمارة باديكو ط 6 
جوال0592924440    

Applicant for Correspondence:  
Arkan Real Estate Company                                                                           
Ramallah, Al-Masyoon, PADICO BUILDING, 6th 
floor, Mobile 0592924440   

كة أركان العقارية       عنوان التبليغ  :  �ش
 رام الله الماصيون عمارة باديكو ط 6 جوال0592924440

Goods/Services:
Accommodation bureaux )  apartments( , Apartments 
(Renting of),  Apartment house management, Collection 
(Rent ), Estate agencies (Real ) Estate management (Real 
), Financial evaluation [insurance, banking, real estate], 
Leasing of real estate, Real estate agencies, Real estate 
appraisal, Real estate brokers, Real estate (Leasing of 
), Real estate management, Rent collection, Rental of 
offices [real estate

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل  ــارات والشــقق الســكنية ، تأجــري الشــقق ، تحصي ــب العق  مكات
االيجــارات ، وكاالت العقــارات ، ادارة العقــارات ، التقييــم المــاىلي 
ــارا ت ،  ــري العق ــارات ) ، تأج ــة والعق ــال المرفي ف واالعم ــ�ي )التأم
ف العقارات,تأجــري  ف العقــارات ، تثمــ�ي وكاالت العقــارات ، تثمــ�ي
العقــارات ، ادارة العقــارات ,تأجــري الشــقق ، تحصيــل االيجــارات 

  

 

Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43148 العالمة التجارية رقم :  43148

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  
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Applicant for Correspondence:  
SABA & Co. Intellectual Property 
Saba & Co.IP, Ramallah, El-midan center 2nd 
Floor, P.O.Box 4472, Tel 2989760    

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
wheelchairs, parachutes, vessels [boats and ships], 
apparatus for locomotion by land, air or water, 
aeroplanes, locomotives, automobiles, trucks, bicycles, 
tires for land vehicles, shock absorbers for automobiles, 
brake systems for vehicles, engines for land vehicles, 
motors for land vehicles ,parts and accessories for 
automobiles, motorcycles, transmissions for land 
vehicles, bearings for land vehicles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
[القــوارب  الســفن  الهبــوط،  ومظالــت  المدولبــة،  الكــراسي 
المركبــات،  قطــار،  أو  أو جــوا  بــرا،  النقــل  أجهــزة  والســفن]، 
بحــرا،  للمركبــات  عجالــت  الهوائيــة،  الدراجــات  الشــاحنات، 
يــة، ممتصــات الصدمــات للســيارات، أنظمــة  طائــرات، عربــات الرب
يــة، المحــركات للمركبات  الفرامــل للمركبــات، محــركات المركبــات الرب
الناريــة،  الدراجــات  الســيارات،  وإكسســوارات  قطــع  يــة،  الرب

يــة  يــة، محامــل المركبــات الرب ناقالــت الحركــة للمركبــات الرب

  

 

Date :25/07/2022  التاريخ :25/07/2022

Trademark No.:43149 العالمة التجارية رقم :  43149

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.    .ي دي
بإسم :  روهتو فارماسيوتيكال كو.، ال �ت

Applicant Address8-1: , Tatsuminishi 1 Chome, 
Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666 Japan 

 ، ي
ي 1 تشومي، ايكونو-كو، اوساكا- سش

العنوان :  1-8، تاتسومينيسش
اوساكا 8666-544 اليابان  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and other preparations 
for destroying vermin, fungicides, herbicides; Eye 
drops; Collyrium; Medicated eye-washes; Solutions 
for contact lenses; Cleaning stock solution for contact 
lenses that increases moisture; Rinsing, cleaning, 
preserving solution for contact lenses; Eyewashes that 
are used while wearing contact lenses; Eye drops for use 
while wearing contact lenses; disinfectants for contact 
lenses; Contact lens solutions for cleaning, disinfecting 
and preserving purposes; Reagent paper for medical 
purposes; Oiled paper for medical purposes; Adhesive

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــتخدمة  ــرى المس ات االأخ ــتحرف ــة والمس ات الصيدالني ــتحرف المس
فطريــات،  مبيــدات  الضــارة،  والحيوانــات  ات  الحــرش بــادة  الإ
؛ قطــرة؛ قطــرة  ف ؛ قطــرات للعــ�ي ف ومبيــدات أعشــاب؛ غســول للعــ�ي
؛ محاليــل للعدســات الالصقــة؛ محلــول تنظيــف  ف طبيــة للعــ�ي
العدســات الالصقــة الــذي يزيــد الرطوبــة؛، محلــول لشــطف، 
ي تســتخدم 

ــىت وتنظيــف، وحفــظ العدســات الالصقــة؛ الرمــوش ال
ــتخدامها  ف الس ــ�ي ــرات للع ــة؛ قط ــات الالصق ــداء العدس ــاء ارت أثن
أثنــاء ارتــداء العدســات الالصقــة؛ مطهــرات للعدســات الالصقــة؛ 
ــن  ــري م ــف، والتطه ــراض التنظي ــة الأغ ــات الالصق ــل العدس محالي
الجراثيــم، والحفــظ؛ ورق كاشــف لغايــات طبيــة؛ ورق مزيــت
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tapes for medical purposes; Wrapping wafers for 
medicine doses; Gauze for dressings; Empty capsules 
for pharmaceuticals; Eyepatches for medical purposes; 
Ear bandages; Menstruation bandages; Menstruation 
tampons;  Sanitary napkins; Sanitary panties; Absorbent 
cotton; Adhesive plasters; Bandages for dressings; 
Liquid bandages; Breast-nursing pads; Cotton swabs for 
medical use; Dental materials; Diapers; Diaper covers; 
Fly catching paper; Mothproofing paper; Lacteal flour 
for babies; Dietary supplements for humans; Dietetic 
beverages adapted for medical purposes; Dietetic food 
adapted for medical purposes; Beverages for babies; 
Food for babies; Dietary supplements for animals; 
Semen for artificial insemination. 

ــف  ــق التغلي ــة؛ رقائ ــات طبي ــة لغاي ــة الصق ط ــة؛ أ�ش ــات طبي لغاي
ات  لجرعــات الــدواء؛ شــاش للتضميــد؛ كبســوالت فارغة للمســتحرف
الصيدالنيــة؛ لصقــات عيــون لغايــات طبيــة؛ ضمــادات االأذن؛ 
ضمــادات للحيــض؛ ســدادات قطنيــة للحيــض؛ فــوط صحيــة؛ 
ــادات  ــادات؛ ضم ــات؛ ضم ــاص؛ اللصق ــن م ــة؛ قط ــل صحي �اوي
رضــاع؛ أعــواد قطنيــة لغايــات طبيــة؛ مــواد  ســائلة؛ وســائد لالإ
إلتقــاط  ورق  حفاضــات؛  أغطيــة  حفاضــات؛  االأســنان؛  لطــب 
ــال[؛  ــع واالأطف ي ]للرُّض

ــىف ــق لب ــث؛ دقي ــاد للع ــاب؛ ورق مض الذب
وبــات حميــة معــدة  نســان؛ مرش مكمــالت للحميــة الغذائيــة لالإ
ــات  وي ــة؛ مرش ــات طبي ــدة لغاي ــة مع ــة حمي ــة؛ أغذي ــات طبي لغاي
ــة  ــالت للحمي ــال؛ مكم ــع واالأطف ــة للرُّض ــال؛ أغذي ــع واالأطف للرُّض

ــي  ــح الصناع ي للتلقي
ــىف ــات؛ م ــة للحيوان الغذائي

  

 

Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43150 العالمة التجارية رقم :  43150

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
advertising, advertising automobiles for sale by means 
of the Internet, sales promotion through customer 
loyalty programs, organization and management of 
customer loyalty programs for commercial, promotional 
or advertising purposes, providing information via 
the Internet relating to the sale of automobiles, 
administrative processing of purchase orders, 
administrative processing services in the field of goods 
delivery, bidding quotation, on-line auctioneering, 
retail store services featuring automobiles, wholesale 
store services featuring automobiles, sales arranging 
of motor cars, sales arranging of parts and fittings 
for automobiles, advertising and commercial 
information services via the internet, commercial 
intermediary services in the field of automobiles,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ويــج خدمــات الدعايــة واإلعالــن،  نــت، الرت عــن طــري ق اإلنرت
ــج  ــطة برام ــات بواس ــع للمبيع ــيارات للبي ــن س ــن ع ــات اإلعال خدم
ألغــراض  العمــالء  والء  برامــج  وإدارة  تنظيــم  الزبائــن،  والء 
ــات  ــم المعلوم ــة، تقدي ــة أو اإلعالني ويجي ــات الرت ــة، والغاي تجاري
ي 

ي تتعلــق ببيــع الســيارات، اإلداريــة �ف
نــت الــىت مــن خالــل اإلنرت

ــات  ــة لطلب ــة اإلداري ــات المعالج ــع، خدم ــليم البضائ ــال تس مج
اء، خدمــات المعالجــة خدمــات عــروض أســعار العطــاءات،  الــرش
ي تقــدم 

نــت، خدمــات البيــع بالتجزئــة الــىت ي عــرب االنرت
المــزاد العلــىف

ــات  ــب مبيع ــيارات، ترتي ــة للس ــع بالجمل ــات البي ــيارات، خدم الس
ات للســيارات،  ف الســيارات، ترتيــب مبيعــات قطــع الغيــار والتجهــري
ــت،  ن ــق االنرت ــن طري ــة ع ــة والتجاري ــات اإلعالني ــات المعلوم خدم
ي مجــال الســيارات، إدارة المبيعــات 

ــة �ف خدمــات الوســاطة التجاري
لبيــع الســيارات، خدمــات البيــع بالتجزئــة للســيارات المســتخدمة، 
خدمــات المســتخدمة،  للســيارات  بالجملــة  البيــع  خدمــات 
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sales administration for the sale of automobiles, retail 
store services featuring used automobiles, wholesale 
store services featuring used automobiles, commercial 
intermediary services in the field of used automobiles, 
retail store services featuring parts and accessories 
for automobiles, wholesale store services featuring 
parts and accessories for automobiles, commercial 
intermediary services in the field of automobile parts 
and accessories, sales arranging of used automobiles, 
Sales agency services featuring used automobiles, 
Sales agency services featuring automobiles, sales 
administration for the sale of used automobiles, Sales 
agency services featuring parts and accessories for 
automobiles 

ي تقــدم قطــع وإكسســوارات الســيارات، 
ي الــىت

الوســاطة التجاريــة �ف
ــة  ــع بالتجزئ ــر البي ــات متاج ــتعملة، خدم ــيارات المس ــال الس مج
ــار  ــع غي ــى قط ــوي ع ي تحت

ــىت ــة ال ــع بالجمل ــر البي ــات متاج خدم
ــال  ي مج

ــة �ف ــاطة التجاري ــات الوس ــيارات، خدم ــوارات للس واكسس
قطــع غيــار الســيارات وملحقاتهــا، ترتيــب مبيعــات الســيارات 
بالســيارات  ف  تتمــري المبيعــات  وكاالــت  خدمــات  المســتعملة، 
ف بالســيارات،  ي تتمــري

المســتعملة، خدمــات وكاالــت المبيعــات الــىت
إدارة المبيعــات لبيــع الســيارات المســتعملة، خدمــات وكاالــت 

ي تتضمــن قطــع غيــار واكسســوارات للســيارات 
المبيعــات الــىت

  

 

Date :25/07/2022  التاريخ :25/07/2022

Trademark No.:43151 العالمة التجارية رقم :  43151

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Rohto Pharmaceutical Co., Ltd.    .ي دي
بإسم :  روهتو فارماسيوتيكال كو.، ال �ت

Applicant Address8-1: , Tatsuminishi 1 Chome, 
Ikuno-ku, Osaka-shi, Osaka 544-8666 Japan 

 ، ي
ي 1 تشومي، ايكونو-كو، اوساكا- سش

العنوان :  1-8، تاتسومينيسش
اوساكا 8666-544 اليابان  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Pharmaceutical preparations and other preparations 
for destroying vermin, fungicides, herbicides; Eye 
drops; Collyrium; Medicated eye-washes; Solutions 
for contact lenses; Cleaning stock solution for contact 
lenses that increases moisture; Rinsing, cleaning, 
preserving solution for contact lenses; Eyewashes that 
are used while wearing contact lenses; Eye drops for use 
while wearing contact lenses; disinfectants for contact 
lenses; Contact lens solutions for cleaning, disinfecting 
and preserving purposes; Reagent paper for medical 
purposes; Oiled paper for medical purposes; Adhesive

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــتخدمة  ــرى المس ات االأخ ــتحرف ــة والمس ات الصيدالني ــتحرف المس
فطريــات،  مبيــدات  الضــارة،  والحيوانــات  ات  الحــرش بــادة  الإ
؛ قطــرة؛ قطــرة  ف ؛ قطــرات للعــ�ي ف ومبيــدات أعشــاب؛ غســول للعــ�ي
؛ محاليــل للعدســات الالصقــة؛ محلــول تنظيــف  ف طبيــة للعــ�ي
العدســات الالصقــة الــذي يزيــد الرطوبــة؛، محلــول لشــطف، 
ي تســتخدم 

ــىت وتنظيــف، وحفــظ العدســات الالصقــة؛ الرمــوش ال
ــتخدامها  ف الس ــ�ي ــرات للع ــة؛ قط ــات الالصق ــداء العدس ــاء ارت أثن
أثنــاء ارتــداء العدســات الالصقــة؛ مطهــرات للعدســات الالصقــة؛ 
ــن  ــري م ــف، والتطه ــراض التنظي ــة الأغ ــات الالصق ــل العدس محالي
الجراثيــم، والحفــظ؛ ورق كاشــف لغايــات طبيــة؛ ورق مزيــت
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tapes for medical purposes; Wrapping wafers for 
medicine doses; Gauze for dressings; Empty capsules 
for pharmaceuticals; Eyepatches for medical purposes; 
Ear bandages; Menstruation bandages; Menstruation 
tampons;  Sanitary napkins; Sanitary panties; Absorbent 
cotton; Adhesive plasters; Bandages for dressings; 
Liquid bandages; Breast-nursing pads; Cotton swabs for 
medical use; Dental materials; Diapers; Diaper covers; 
Fly catching paper; Mothproofing paper; Lacteal flour 
for babies; Dietary supplements for humans; Dietetic 
beverages adapted for medical purposes; Dietetic food 
adapted for medical purposes; Beverages for babies; 
Food for babies; Dietary supplements for animals; 
Semen for artificial insemination. 

ــف  ــق التغلي ــة؛ رقائ ــات طبي ــة لغاي ــة الصق ط ــة؛ أ�ش ــات طبي لغاي
ات  لجرعــات الــدواء؛ شــاش للتضميــد؛ كبســوالت فارغة للمســتحرف
الصيدالنيــة؛ لصقــات عيــون لغايــات طبيــة؛ ضمــادات االأذن؛ 
ضمــادات للحيــض؛ ســدادات قطنيــة للحيــض؛ فــوط صحيــة؛ 
ــادات  ــادات؛ ضم ــات؛ ضم ــاص؛ اللصق ــن م ــة؛ قط ــل صحي �اوي
رضــاع؛ أعــواد قطنيــة لغايــات طبيــة؛ مــواد  ســائلة؛ وســائد لالإ
إلتقــاط  ورق  حفاضــات؛  أغطيــة  حفاضــات؛  االأســنان؛  لطــب 
ــال[؛  ــع واالأطف ي ]للرُّض

ــىف ــق لب ــث؛ دقي ــاد للع ــاب؛ ورق مض الذب
وبــات حميــة معــدة  نســان؛ مرش مكمــالت للحميــة الغذائيــة لالإ
ــات  وي ــة؛ مرش ــات طبي ــدة لغاي ــة مع ــة حمي ــة؛ أغذي ــات طبي لغاي
ــة  ــالت للحمي ــال؛ مكم ــع واالأطف ــة للرُّض ــال؛ أغذي ــع واالأطف للرُّض

ــي  ــح الصناع ي للتلقي
ــىف ــات؛ م ــة للحيوان الغذائي

  

 

Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43152 العالمة التجارية رقم :  43152

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
financing relating to automobiles, automobile lease 
financing, electronic processing of payments, financial 
guarantee services for the reimbursement of expenses 
incurred as a result of vehicle breakdown, e-wallet 
payment services, processing of payment transactions 
for electronic money, processing of credit card 
payments, financial services for the management of 
prepaid credit cards with membership card function, 
issuance of membership credit card, hire-purchase 
financing, consultancy and brokerage services relating 
to vehicle insurance, automobile insurance services, 
vehicle insurance consultancy, vehicle insurance 
services, vehicle insurance information, automobile 
insurance  information, vehicle insurance brokerage, 
providing vehicle insurance rate quotes, financial

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التمويــل المتعلــق بالســيارات، تمويــل تأجــري الســيارات، معالجــة 
ــات  ــداد النفق ــاىلي لس ــان الم ــات الضم ــات، خدم ــة للدفع وني إلكرت
ــدة نتيجــة تعطــل الســيارة، خدمــات مدفوعــات المحفظــة  المتكب
ونيــة، إلــدارة بطاقــات االئتمــان المدفوعــة مســبًق ة االئتمان  اإللكرت
ــت  ــة معامال ــاق معالج ــدار بط ــة، إص ــة العضوي ــة بطاق ا بوظيف
ونيــة، معالجــة دفعــات بطاقــات االئتمــان،  الدفــع الألمــوال اإللكرت
ــل  ــة، تموي ــات، للعضوي ــى المركب ف ع ــ�ي ــة بالتأم ــات المالي الخدم
، إستشــارات و خدمــات وســاطة متعلقــة خدمــات  اء والتأجــري الــرش
ــات  ــات، خدم ــى المركب ف ع ــ�ي ــارات التأم ــيارات، استش ف الس ــ�ي تأم
المركبــات،  عــى  ف  التأمــ�ي معلومــات  المركبــات،  عــى  ف  التأمــ�ي
ف المركبــات،  ف عــى الســيارات، ســمرة تأمــ�ي معلومــات التأمــ�ي
المركبــات،  عــى  ف  التأمــ�ي أســعار  توفــري  خدمــات  الســيارات، 
ف الســيارات  خدمــات وســاطة الجمــارك الماليــة، تقييــم تثمــ�ي
المســتعملة، توفــري المعلومــات المتعلقــة بتقييــم الســيارات
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customs brokerage services, automobile appraisal, 
appraisal of used automobiles, providing information 
relating to the appraisal of used automobiles, providing 
information relating to the automobiles appraisal, 
automobile installment financing, automobile 
installment loans, automobile hire - purchase financing, 
automobile hire -purchase brokerage 

ــيارات،  ــم الس ــة بتقيي ــات المتعلق ــم المعلوم ــتعملة، تقدي المس
ــل  ــيارات، تموي ــيط الس ــروض تقس ــيارات، ق ــاط الس ــل أقس تموي

اء الســيارات  ي �ش
اء الســيارات، الســمرة �ف تأجــري �ش

  

 

Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43153 العالمة التجارية رقم :  43153

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Hyundai Motor Company  ي
بإسم :  هيونداي موتور كومبا�ف

Applicant Address12: , Heolleung-ro, Seocho-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

العنوان :  12، هيولوينغ - رو, سيوشو-غو, سيؤل, جمهورية كوريا  

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
motor vehicle design, inspection of vehicles for 
roadworthiness, vehicle roadworthiness testing, 
inspection services for new and used vehicles for 
persons buying or selling their vehicles, product 
testing of original vehicle form, providing scientific 
information relating to performance and operation of 
car, quality assurance consultancy, providing quality 
assurance services, automobile inspection certification 
[quality control], testing, analysis and evaluation of the 
goods of others for the purpose of certification, quality 
testing, quality assurance services of automobile, 
automobile authentication services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تصميــم المركبــات، فحــص صالحيــة المركبــات للقيــادة عــى 
ــى  ــري ع ــات للس ــن المركب ــاءة الذي ــص كف ــارات فح ــق، إختب الطري
والمســتعملة  الجديــدة  المركبــات  فحــص  خدمــات  الطــرق، 
منتجــات  فحــص  مركباتهــم،  يبيعــون  أو  ون  يشــرت الألشــخاص 
بخصــوص المظهــر األصــىي للمركبــة، خدمــات توفــري المعلومــات 
واالستشــارات  الســيارات،  بــأداء وتشــغيل  المتعلقــة  العلميــة 
لضمــان الجــودة، تقديــم خدمــات ضمــان الجــودة، شــهادة 
فحــص الســيارات [مراقبــة الجــودة]، فحــص، تحليــل وتقييم ســلع 
ــان  ــات ضم ــودة، خدم ــص الج ــق، فح ــرض التصدي ــن لغ اآلخري

جــودة الســيارات، خدمــات مصادقــة الســيارات 

  

 

Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43154 العالمة التجارية رقم :  43154
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Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Kaeser Kompressoren SE  يسون أس إي بإسم :  كاير كومرب

Applicant Address: Carl-Kaeser-Str. 26  96450 
Coburg, Germany 

ي أر.26  96450 كوبورغ، المانيا  
العنوان :  كارل - كاير- أس �ت

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Apparatus, devices and machines for air treatment, 
including for compressed air conditioning, mainly for 
the separation and deposition of solid and/or liquid 
contamination of the compressed air; air dryers, 
including compressed air dryers; desiccant (adsorption) 
dryers; refrigeration dryers; membrane dryers; parts of 
all the aforesaid goods, included in class 11 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــن م ــواء، وتتضم ــة اله ــت لمعالج ات واآالل ف ــري ــزة، والتجه األجه
 أجــل تكييــف الهــواء المضغــوط، بشــكل رئيــسي مــن أجــل فصــل
الهــواء  ي 

�ف الســائلة  أو   / و  الصلبــة  الملوثــات  مــن  والتخلــص 
الهــواء  مجففــات  وتتضمــن  الهــواء،  مجففــات  المضغــوط؛ 
يــد؛  الترب مجففــات  )الممتصــات)؛  .المجففــات  المضغــوط؛ 
ــواردة،  ــع المذكــورة، ال ــع البضائ مجففــات األغشــية؛ قطــع لجمي

الفئــة 11  ي 
�ف

  

 

Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43155 العالمة التجارية رقم :  43155

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Kaeser Kompressoren SE  يسون أس إي بإسم :  كاير كومرب

Applicant Address: Carl-Kaeser-Str. 26  96450 
Coburg, Germany 

ي أر.26  96450 كوبورغ، المانيا  
العنوان :  كارل - كاير- أس �ت

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Apparatus, devices and machines for air treatment, 
including for compressed air conditioning, mainly for 
the separation and deposition of solid and/or liquid 
contamination of the compressed air; air dryers, 
including compressed air dryers; desiccant (adsorption) 
dryers; refrigeration dryers; membrane dryers; parts of 
all the aforesaid goods, included in class 11 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــن م ــواء، وتتضم ــة اله ــت لمعالج ات واآالل ف ــري ــزة، والتجه األجه
 أجــل تكييــف الهــواء المضغــوط، بشــكل رئيــسي مــن أجــل فصــل
الهــواء  ي 

�ف الســائلة  أو   / و  الصلبــة  الملوثــات  مــن  والتخلــص 
الهــواء  مجففــات  وتتضمــن  الهــواء،  مجففــات  المضغــوط؛ 
يــد؛  الترب مجففــات  )الممتصــات)؛  .المجففــات  لمضغــوط؛  ا 
ــواردة،  ــع المذكــورة، ال ــع البضائ مجففــات األغشــية؛ قطــع لجمي

الفئــة 11  ي 
�ف
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Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43157 العالمة التجارية رقم :  43157

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Kaeser Kompressoren SE  يسون أس إي بإسم :  كاير كومرب

Applicant Address: Carl-Kaeser-Str. 26  96450 
Coburg, Germany 

ي أر.26  96450 كوبورغ، المانيا  
العنوان :  كارل - كاير- أس �ت

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Apparatus, devices and machines for air treatment, 
including for compressed air conditioning, mainly for 
the separation and deposition of solid and/or liquid 
contamination of the compressed air; air dryers, 
including compressed air dryers; desiccant (adsorption) 
dryers; refrigeration dryers; membrane dryers; parts of 
all the aforesaid goods, included in class 11 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــن  ــن م ــواء، وتتضم ــة اله ــت لمعالج ات واآالل ف ــري ــزة، والتجه األجه
أجــل تكييــف الهــواء المضغــوط، بشــكل رئيــسي مــن أجــل فصــل 
الهــواء  ي 

�ف الســائلة  أو   / و  الصلبــة  الملوثــات  مــن  والتخلــص 
الهــواء  مجففــات  وتتضمــن  الهــواء،  مجففــات  المضغــوط؛ 
يــد؛  الترب مجففــات  )الممتصــات)؛  .المجففــات  لمضغــوط؛  ا 
ــواردة،  ــع المذكــورة، ال ــع البضائ مجففــات األغشــية؛ قطــع لجمي

ي الفئــة 11 
�ف

  

 

Date :26/07/2022  التاريخ :26/07/2022

Trademark No.:43162 العالمة التجارية رقم :  43162

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: HANGCHA GROUP CO., LTD.  .بإسم :  هانغشا غروب كو.، ليمتد

Applicant Address: NO.666 XIANGFU ROAD, 
LIN’AN DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA 
(311305) 

يكت، هانغزهو،  .666 كسيانغفو رود، لينان ديسرت العنوان :  نمرب
ف )311305)   زهيجيانغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
PO BOX 21, Tammun - State of Palestine    

ي عوده 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي غريب بىف

يد 21،  – طمون   صندوق الرب
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Goods/Services:
Forklift Trucks; Cars; Trailers; Tilting-Carts; Truck; 
Electric Vehicles; Trolleys; Tyres for Vehicle Wheels; 
Clutches for Land Vehicles; Motors, Electric, For Land 
Vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــات[؛ عرب ــورات ]مركب ــات؛ مقط ــوكية؛ عرب ــة ش ــاحنة رافع ش
ــالت  ــارات لعج ــات؛ إط ــة؛ عرب ــات كهربائي ــاحنات؛ مركب ــة؛ ش قالب
محــركات  يــة؛  الرب للمركبــات  )كلتشــات)  قابضــات  المركبــات؛ 

يــة.  كهربائيــة للمركبــات الرب

  

 

Date :25/07/2022  التاريخ :25/07/2022

Trademark No.:43163 العالمة التجارية رقم :  43163

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: HANGCHA GROUP CO., LTD.  .بإسم :  هانغشا غروب كو.، ليمتد

Applicant Address: NO.666 XIANGFU ROAD, 
LIN’AN DISTRICT, HANGZHOU, ZHEJIANG, CHINA 
(311305) 

يكت، هانغزهو،  .666 كسيانغفو رود، لينان ديسرت العنوان :  نمرب
ف )311305)   زهيجيانغ، الص�ي

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Ghrayeb HASAN BANI ODEH 
PO BOX 21, Tammun - State of Palestine    

ي عوده 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي غريب بىف

يد 21،  – طمون   صندوق الرب

Goods/Services:
Forklift Trucks; Cars; Trailers; Tilting-Carts; Truck; 
Electric Vehicles; Trolleys; Tyres for Vehicle Wheels; 
Clutches for Land Vehicles; Motors, Electric, For Land 
Vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــات[؛ عرب ــورات ]مركب ــات؛ مقط ــوكية؛ عرب ــة ش ــاحنة رافع ش
ــالت  ــارات لعج ــات؛ إط ــة؛ عرب ــات كهربائي ــاحنات؛ مركب ــة؛ ش قالب
محــركات  يــة؛  الرب للمركبــات  )كلتشــات)  قابضــات  المركبــات؛ 

يــة.  كهربائيــة للمركبــات الرب
  

 

Date :25/07/2022  التاريخ :25/07/2022

Trademark No.:43164 العالمة التجارية رقم :  43164

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف
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Applicant Name:  Al Manasra Law Firm  بإسم :  مكتب المنارصة للمحاماة

Applicant Address: Al-Manasra Law Office_Al-
Bireh_Al-Balou’_Liwan Building_Opposite  
 the Former Ministry of Interior_Fifth Floor Mob 
0569400003                   

ة _ البالوع_ عمارة ليوان_  العنوان :  مكتب المنارصة للمحاماة_ البري
مقابل وزارة الداخلية سابقاً_ط5 جوال 0569400003                    

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Alternative dispute resolution services, Arbitration 
services, Consultancy (Intellectual property_), 
Consultancy(Security_), Copyright management, 
Detective agencies, Intellectual property consultancy, 
Intellectual property (Licensing of_), Intellectual 
property watching services, Legal research, Licensing 
of intellectual property, Management (Copyright_), 
Marriage agencies, Mediation, Registration of domain 
names (legal services), Security consultancy. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التحكيــم،  خدمــات  اعــات،  ف للرف البديلــة  الحلــول  خدمــات 
ــة، إدارة حقــوق  ــة، االستشــارات االمني ــة الفكري استشــارات الملكي
النــرش والتأليــف، وكاالت التحقيــق، استشــارات الملكيــة الفكريــة، 
ــة  ــال الملكي ي مج

ــة �ف ــات الرقاب ــة، خدم ــة الفكري ــص الملكي ترخي
ــة، إدارة  ــة الفكري ــص الملكي ــة، ترخي ــاث القانوني ــة، االبح الفكري
حقــوق النــرش والتأليــف، وكاالت الــزواج، الوســاطة، تســجيل 

اســماء النطاق)خدمــات قانونيــة)، االستشــارات االمنيــة. 

وطة بعدم حماية كلمة للمحاماة بمعزل عن  اطات خاصة:مرش اشرت
العالمة التجارية 

  

 

Date :26/07/2022  التاريخ :26/07/2022

Trademark No.:43166 العالمة التجارية رقم :  43166

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم :  أبل انك

Applicant Address: One Apple Park Way, 
Cupertino, California 95014, United States of 
America 

العنوان :  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، الواليات 
المتحدة االأمريكية  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
Computers; computer hardware; wearable computer 
hardware; handheld computers; tablet computers; 
telecommunications apparatus and instruments; 
telephones; mobile telephones; smart phones; wireless 
communication devices for the transmission of voice, 
data, images, audio, video, and multimedia content; 
network communication apparatus; handheld digital 
electronic devices capable of providing access to the

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي القابــل للبــس؛  ؛ العتــاد الحاســو�ب ي الحواســيب؛ العتــاد الحاســو�ب
االأجهــزة  اللوحيــة؛  الحواســيب  باليــد؛  المحمولــة  الحواســيب 
ــف؛  ــلكية؛ الهوات ــلكية والالس ــاالت الس ــة باالتص واالأدوات الخاص
الهواتــف النقالــة؛ الهواتــف الذكيــة؛ أجهــزة االتصــاالت الالســلكية 
الصوتيــة  والمحتويــات  والصــور  والبيانــات  الصــوت  لنقــل 
ــال  ــزة اتص ــددة؛ أجه ــائط المتع ــو وذات الوس ــات الفيدي ومحتوي

ي
ــىت ــد ال ــة بالي ــة المحمول وني ــة االلكرت ــزة الرقمي ــبكات؛ االأجه الش
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internet and for the sending, receiving, and storing 
telephone calls, electronic mail, and other digital 
data; wearable digital electronic devices capable of 
providing access to the internet, for sending, receiving 
and storing of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data; smart watches; wearable activity 
trackers; connected bracelets [measuring instruments]; 
electronic book readers; computer software; computer 
software for setting up, configuring, operating or 
controlling mobile devices, mobile telephones, 
wearable devices, computers, computer peripherals, 
set top boxes, televisions, and audio and video players; 
application development software; computer game 
software; downloadable pre-recorded audio, video 
and multimedia content; computer peripheral devices; 
peripheral devices for computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, earphones, headphones, 
set top boxes, and audio and video players and 
recorders; wearable computer peripherals; wearable 
peripherals for use with computers, mobile telephones; 
mobile electronic devices, smart watches, smart glasses, 
televisions, set top boxes, and audio and video players 
and recorders; accelerometers; altimeters; distance 
measuring apparatus; distance recording apparatus; 
pedometer; pressure measuring apparatus; pressure 
indicators; monitors, display screens, head mounted 
displays, and headsets for use with computers, smart 
phones, mobile electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, televisions, and 
audio and video players and recorders; smart glasses; 
3D spectacles; eyeglasses; sunglasses; spectacle lenses; 
optical glass; optical goods; optical apparatus and 
instruments; cameras; flashes for cameras; display 
screens for computers, mobile telephones, mobile 
electronic devices, wearable electronic devices, smart 
watches, smart glasses, televisions, and audio and video 
players and recorders; keyboards, mice, mouse pads, 
printers, disk drives, and hard drives; sound recording 
and reproducing apparatus; digital audio and video 
players and recorders; audio speakers; audio amplifiers 
and receivers; motor vehicle audio apparatus; voice 
recording and voice recognition apparatus; earphones; 
headphones; microphones; televisions; television 
receivers and monitors; set top boxes; radios; radio 
transmitters and receivers; global positioning systems 
(GPS devices); navigational instruments; remote 
controls for controlling computers, mobile telephones, 
mobile electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, audio and video players 
and recorders, televisions, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; wearable 
devices for controlling computers, mobile telephones,

نــت ومــن اجــل ارســال واســتالم وتخزيــن  تســمح بالدخــول اىل االنرت
هــا مــن البيانــات  ي وغري

و�ف يــد االلكــرت المكالمــات الهاتفيــة والرب
ي تســمح 

ونيــة القابلــة للبــس الــىت الرقميــة؛ االأجهــزة الرقميــة االلكرت
ارســال واســتالم وتخزيــن  اجــل  نــت ومــن  االنرت اىل  بالدخــول 
هــا مــن البيانــات  ي وغري

و�ف يــد االلكــرت المكالمــات الهاتفيــة والرب
ــة  ــاطات القابل ــة النش ــزة متابع ــة؛ أجه ــاعات الذكي ــة؛ الس الرقمي
الكتــب  قارئــات  قيــاس[؛  ]أدوات  الموصولــة  االســاور  للبــس؛ 
الحاســوبية  مجيــات  الرب الحاســوبية؛  مجيــات  الرب ونيــة؛  االلكرت
مــن اجــل اعــداد او تشــكيل او تشــغيل او التحكــم باالأجهــزة 
ــيب  ــس والحواس ــة للب ــزة القابل ــة واالأجه ــف النقال ــة والهوات النقال
واالأجهــزة الطرفيــة الملحقــة بالحواســيب وعلــب الدخــول وأجهــزة 
تطويــر  برمجيــات  والفيديــو؛  الصــوت  ومشــغالت  التلفزيــون 
ــة  ــات الصوتي ــوب؛ المحتوي ــاب الحاس ــات الع ــات؛ برمجي التطبيق
المتعــددة  الوســائط  ذات  والمحتويــات  الفيديــو  ومحتويــات 
ــة  ــة الملحق ــزة الطرفي ــل؛ االأجه ي ف ــة للترف ــبقا والقابل ــجلة مس المس
بالحواســيب؛ االأجهــزة الطرفيــة للحواســيب والهواتــف النقالــة 
ونيــة القابلــة للبــس  ونيــة النقالــة واالأجهــزة االلكرت واالأجهــزة االلكرت
والســاعات الذكيــة والنظــارات الذكيــة وســماعات االذن وســماعات 
الــرأس وعلــب الدخــول ومشــغالت ومســجالت الصــوت والفيديــو؛ 
ــزة  ــس؛ االأجه ــة للب ــيب القابل ــة بالحواس ــة الملحق ــزة الطرفي االأجه
ــف  ــيب والهوات ــع الحواس ــتخدامها م ــس الس ــة للب ــة القابل الطرفي
ونيــة النقالــة والســاعات الذكيــة والنظارات  لكرت النقالــة واالأجهــزة االإ
الذكيــة وأجهــزة التلفزيــون وعلــب الدخــول ومشــغالت ومســجالت 
قيــاس  أجهــزة  التســارع؛  قيــاس  أجهــزة  والفيديــو؛  الصــوت 
االرتفــاع؛ أجهــزة قيــاس المســافة؛ أجهــزة تســجيل المســافة؛ 
ــط؛  ات الضغ ــؤ�ش ــط؛ م ــاس الضغ ــزة قي ــى؛ أجه ــدادات الخط ع
شاشــات مراقبــة وشاشــات عــرض وأجهــزة عــرض مثبتــة عــى 
ــرأس وســماعات رأســية الســتخدامها مــع الحواســيب والهواتــف  ال
ونيــة القابلــة  ونيــة النقالــة واالأجهــزة االلكرت الذكيــة واالأجهــزة االلكرت
ــون  ــزة التلفزي ــة وأجه ــارات الذكي ــة والنظ ــاعات الذكي ــس والس للب
ومشــغالت ومســجالت الصــوت والفيديــو؛ النظــارات الذكيــة؛ 
النظــارات الشمســية؛  النظــارات؛  الثالثيــة االبعــاد؛  النظــارات 
البريــة؛  المنتجــات  البريــات؛  زجــاج  النظــارات؛  عدســات 
ا؛  للكامــري فالشــات  ات؛  الكامــري البريــة؛  واالأدوات  االأجهــزة 
شاشــات عــرض للحواســيب وأجهــزة الهاتــف النقالــة واالأجهــزة 
ونيــة القابلــة للبــس والســاعات  لكرت ونيــة النقالــة واالأجهــزة االإ لكرت االإ
الذكيــة والنظــارات الذكيــة وأجهــزة التلفزيون ومشــغالت وســجالت 
الصــوت والفيديــو؛ لوحــات المفاتيــح وفــأرات الحاســوب ولبــادات 
فــأرات الحاســوب والطابعــات ومشــغالت االأقــراص ومشــغالت 
ــغالت  ــوت؛ مش ــخ الص ــجيل ونس ــزة تس ــة؛ أجه ــراص الصلب االأق
ات الصــوت؛ اجهــزة  ومســجالت الصــوت والفيديــو الرقميــة؛ مكــرب
ــات؛  ــة خاصــة بالمركب ــم واســتقبال الصــوت؛ أجهــزة صوتي تضخي
االأذن؛  ســماعات  الصــوت؛  عــى  والتعــرف  التســجيل  أجهــزة 
أجهــزة  التلفزيــون؛  أجهــزة  الميكروفونــات؛  الــرأس؛  ســماعات 
االســتقبال وشاشــات التلفزيــون؛ علــب الدخــول؛ أجهــزة الراديــو؛ 
أجهــزة إرســال واســتقبال الراديــو؛ االأجهــزة الخاصــة باالأنظمــة 
العالميــة لتحديــد المواقــع؛ االأدوات المالحيــة؛ أجهــزة تحّكــم 
ونيــة لكرت للتحكــم بالحواســيب والهواتــف النقالــة واالأجهــزة االإ



515

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

mobile electronic devices, wearable electronic devices, 
smart watches, smart glasses, audio and video players 
and recorders, televisions, speakers, amplifiers, home 
theatre systems, and entertainment systems; data 
storage apparatus; computer chips; encoded credit 
cards and card readers; electronic payment and 
point of transaction terminals; encoded credit cards 
and card readers; electronic payment and point of 
transaction terminals; batteries; battery chargers; 
electrical and electronic connectors, couplers, wires, 
cables, chargers, docks, docking stations, and adapters 
for use with all of the aforesaid goods; interfaces for 
computers, computer peripherals, mobile telephones, 
mobile digital electronic devices, wearable electronic 
devices, smart watches, smart glasses, televisions, set 
top boxes, and audio and video players and recorders; 
protective films adapted for computer screens; covers, 
bags, cases, sleeves, straps and lanyards for computers, 
mobile telephones, mobile digital electronic devices, 
wearable electronic devices, smart watches, smart 
glasses, earphones, headphones, set top boxes, and 
audio and video players and recorders; selfie sticks; 
chargers for electronic cigarettes; electronic collars to 
train animals; electronic agendas; apparatus to check 
stamping mail; cash registers; mechanisms for coin-
operated apparatus; dictating machines; hemline 
markers; voting machines; electronic tags for goods; 
prize selection machines; facsimile machines; weighing 
apparatus and instruments; measures; electronic notice 
boards; measuring apparatus; wafers [silicon slices]; 
integrated circuits; amplifiers; fluorescent screens; 
remote controls; lights conducting filaments [optical 
fibers]; electric installations for the remote control of 
industrial operations; lightning arresters; electrolyzers; 
fire extinguishers; radiological apparatus for industrial 
purposes; life saving apparatus and equipment; 
whistle alarms; animated cartoons; egg-candlers; 
dog whistles; decorative magnets; electrified fences; 
portable remote-controlled car retarders; electrically 
heated socks; electronic voice command and 
recognition apparatus for controlling the operations of 
consumer electronics devices and residential systems; 
personal digital assistants; heat regulating apparatus; 
thermostats; monitors, sensors, and controls for air 
conditioning, heating, and ventilation devices and 
systems; electric regulating apparatus; electric light 
regulators (dimmers); lighting control apparatus; 
electrical outlets; electrical and electronic switches; 
alarms, alarm sensors, and alarm monitoring systems; 
smoke and carbon monoxide detectors; electric and 
electronic locks and latches for doors and windows; 
electric and electronic controls for garage doors; 
residential security and surveillance systems.

ــة  ــاعات الذكي ــس والس ــة للب ــة القابل وني لكرت ــزة االإ ــة واالأجه النقال
الصــوت والفيديــو  الذكيــة ومشــغالت ومســجالت  والنظــارات 
ات الصــوت وأجهــزة التضخيــم وأنظمــة  وأجهــزة التلفزيــون ومكــرب
ــزة  ــة؛ االأجه لي ف ــه المرف في ــة الرت ــة وأنظم لي ف ــينمائية المرف ــرض الس الع
ــة واالأجهــزة  ــف النقال ــة للبــس للتحكــم بالحواســيب والهوات القابل
ونيــة القابلــة للبــس والســاعات  لكرت ونيــة النقالــة واالأجهــزة االإ لكرت االإ
الصــوت  ومســجالت  ومشــغالت  الذكيــة  والنظــارات  الذكيــة 
ات الصــوت وأجهــزة التضخيــم  والفيديــو وأجهــزة التلفزيــون ومكــرب
ــة؛  لي ف ــه المرف في ــة الرت ــة وأنظم لي ف ــينمائية المرف ــرض الس ــة الع وأنظم
ــان  ــات االئتم ــوب؛ بطاق ــح الحاس ائ ــات؛ �ش ــن البيان ــزة تخزي أجه
المشــفرة وقارئــات البطاقــات؛ االأجهــزة الطرفيــة المســتخدمة 
االئتمــان  بطاقــات  المعامــالت؛  ونقــاط  ي 

و�ف االلكــرت الدفــع  ي 
�ف

ي 
ــتخدمة �ف ــة المس ــزة الطرفي ــات؛ االأجه ــات البطاق ــفرة وقارئ المش

ــات؛ أجهــزة شــحن  ي ونقــاط المعامــالت؛ البطاري
و�ف الدفــع االلكــرت

البطاريــات؛ أجهــزة الوصــل والقارنــات واالأســالك والكوابــل وأجهــزة 
ــات  ــاء والمهايئ ــات االرس ــزة ومحط ــل االأجه ــاند وص ــحن ومس الش
المنتجــات  كافــة  مــع  الســتخدامها  ونيــة  لكرت واالإ الكهربائيــة 
الســابقة؛ واجهــات بينيــة للحواســيب واالأجهــزة الطرفيــة الملحقــة 
ونيــة الرقميــة  لكرت بالحواســيب والهواتــف النقالــة واالأجهــزة االإ
ــة  ــاعات الذكي ــس والس ــة للب ــة القابل وني لكرت ــزة االإ ــة واالأجه النقال
والنظــارات الذكيــة وأجهــزة التلفزيــون وعلــب الدخــول ومشــغالت 
الواقيــة  الرقيقــة  االغطيــة  والفيديــو؛  الصــوت  ومســجالت 
الخارجيــة والحقائــب  الحاســوب؛ االغطيــة  المعــدة لشاشــات 
للحواســيب  التعليــق  طــة  وأ�ش واالحزمــة  والمحافــظ  والعلــب 
ونيــة الرقميــة النقالــة واالجهــزة  والهواتــف النقالــة واالأجهــزة االلكرت
ــة  ــارات الذكي ــة والنظ ــاعات الذكي ــس والس ــة للب ــة القابل وني االلكرت
وســماعات االذن وســماعات الــرأس وعلــب الدخــول ومشــغالت 
ــزة  ؛ أجه ي

ــذا�ت ــر ال ــان التصوي ــو؛ قضب ومســجالت الصــوت والفيدي
ونيــة  لكرت ونيــة؛ االأطــواق االإ لكرت الشــحن الخاصــة بالســجائر االإ
ونيــة؛ االأجهــزة المعــدة  لتدريــب الحيوانــات؛ المفكــرات االلكرت
يــد المختــوم؛ آالت تســجيل النقــد؛ االآليــات لالأجهــزة  لفحــص الرب
أطــراف  محــددات  مــالء؛  االإ آالت  النقــد؛  بقطــع  تعمــل  ي 

الــىت
المعــدة  ونيــة  لكرت االإ الملصقــات  التصويــت؛  آالت  المالبــس؛ 
ــزة وأدوات  ــس؛ أجه ــز؛ آالت الفاك ــار الجوائ ــع؛ آالت اختي للبضائ
ونيــة؛ أجهــزة  لكرت عالنــات االإ قيــاس الــوزن؛ المقاييــس؛ لوحــات االإ
ــة؛  ــدارات المتكامل ــح الســيليكونية[؛ ال ائ ــاس؛ الرقاقــات ]الرش القي
ــن  ــم ع ــزة التحك ــة؛ أجه ــات الفلوري ــوت؛ الشاش ــات الص مضخم
بعــد؛ الفتائــل المعــدة لتوصيــل الضــوء ]االأليــاف البريــة[؛ 
ــة ؛  ــات الصناعي ــد بالعملي ــن بع ــم ع ــة للتحك ــآت الكهربائي المنش
؛ طفايــات الحرائــق؛  ي

مانعــات الصواعــق؛ أجهــزة التحليــل الكهربــا�أ
ومعــدات  أجهــزة  الصناعيــة؛  لالأغــراض  شــعاعية  االإ االأجهــزة 
ــزة  ــة؛ أجه ــة المتحرك ــور الكرتوني ــذار؛ الص ن ــارات االإ ــاذ؛ صف نق االإ
فحــص البيــض؛ صفــارات للــكالب؛ مغناطيســات للزينــة؛ االأســوار 
المكهربــة؛ معّوقــات الســيارات القابلــة للنقــل المتحكــم بهــا عــن 
ــة ذات  وني لكرت ــزة االإ ــا؛ االأجه ــى كهربائًي ي تحّم

ــىت ــوارب ال ــد؛ الج بع
ي والتعــرف عــى الصــوت للتحكــم بعمليــات 

التحكــم الصــو�ت
ي الســكنية؛ 

ونيــة االســتهالكية ونظــم المبــا�ف لكرت تشــغيل االأجهــزة االإ
الحــرارة؛ تنظيــم  اجهــزة  الشــخصية؛  الرقميــة  المســاعدات 
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موســتات )منظمــات الحــرارة)؛ شاشــات وأجهــزة استشــعار  الثري
واجهــزة تحكــم الأجهــزة وانظمــة تكييــف الهــواء والتدفئــة والتهوية؛ 
اجهــزة التنظيــم الكهربائيــة ؛ منظمــات الضــوء الكهربائيــة )خافتات 
الكهربائيــة؛  المنافــذ  ضــاءة؛  االإ ي 

�ف التحكــم  اجهــزة  الضــوء)؛ 
ونيــة؛ أجهــزة إنــذار وأجهــزة استشــعار  المفاتيــح الكهربائيــة وااللكرت
ــذار؛ انظمــة الكشــف  ــة اجهــزة االن ــذار وانظمــة مراقب ن الأجهــزة االإ
ــج الخاصــة  ــون؛ االقفــال والمزال عــن الدخــان واول اوكســيد الكرب
تحكــم  أجهــزة  ونيــة؛  وااللكرت الكهربائيــة  والنوافــذ  باالأبــواب 
ي 

ونيــة الأبــواب المــرآب ؛ انظمــة امــن ومراقبــة المبــا�ف كهربائيــة والكرت
ــكنية.  الس

  

 

Date :02/08/2022  التاريخ :02/08/2022

Trademark No.:43167 العالمة التجارية رقم :  43167

Class: 14 ي الصنف :   14
�ف

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم :  أبل انك

Applicant Address: One Apple Park Way, 
Cupertino, California 95014, United States of 
America 

العنوان :  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، الواليات 
المتحدة االأمريكية  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
key chains; key rings. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
سالسل للمفاتيح؛ حلقات للمفاتيح. 

  

 

Date :01/08/2022  التاريخ :01/08/2022

Trademark No.:43168 العالمة التجارية رقم :  43168

Class: 18 ي الصنف :   18
�ف

Applicant Name: Apple Inc.  .بإسم :  أبل انك
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Applicant Address: One Apple Park Way, 
Cupertino, California 95014, United States of 
America 

العنوان :  وان أبل بارك واي، كوبرتينو، كاليفورنيا 95014، الواليات 
المتحدة االأمريكية  

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

عنوان التبليغ  :  مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة، محامون 
 ص.ب 74، رام الله 

Goods/Services:
leather straps, leather carrying cases, attache cases, 
briefcases, handbags, wallets, purses, leather key cases, 
leather luggage tags. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
محافــظ  ة؛  صغــري حقائــب  جلديــة؛  حقائــب  جلديــة؛  أحزمــة 
جلديــة؛ حقائــب يــد؛ محافــظ جيــب؛ جزاديــن؛ علــب مفاتيــح 

الســفرية.  للحقائــب  بطاقــات جلديــة  جلديــة؛ 
  

 

Date :26/07/2022  التاريخ :26/07/2022

Trademark No.:43169 العالمة التجارية رقم :  43169

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Polygon Restaurants Co .L.L.C  كة مطعم المضلع بإسم :  �ش

Applicant Address: Amman, Jordan, Mecca 
Street- Al Dawod Complex 

العنوان :  عمان- االردن- شارع مكة- مجمع الداوود  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يواء المؤقت.  وبات، االإ خدمات توفري االأطعمة والمرش
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Date :26/07/2022  التاريخ :26/07/2022

Trademark No.:43172 العالمة التجارية رقم :  43172

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: BEPATEKS TEKSTIL BILISIM 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 

كة بيباتكس الصناعية والتجارية المساهمة للمنسوجات  بإسم :  �ش
والمعلوماتية 

Applicant Address: Bahcesehir 1. Kisim Mah. 
Doga Park Cad. No:25/C/5 BASAKSEHIR 
ISTANBUL, Turkey 

العنوان :  بهجة شهري 1. كيسيم ماه. دوغا بارك كاد. رقم: 25/
، اسطنبول، تركيا   /5 باشاق شهري سي

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Clothing, Footwear; Headwear; Pajamas; Pants; 
Rompers; Shirts; Shorts; Swimwear; Underwear; 
Bottoms as clothing; Children’s and infant’s apparel, 
namely, jumper coveralls, overall sleepwear, pajamas, 
rompers and one-piece garments; Costumes for use in 
children’s dress up play; Tops as clothing. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــل  ــات ؛ �اوي ــرأس؛ بيجام ــة ال ــدم؛ أغطي ــة الق ــس، ألبس المالب
الشــورتات  قمصــان؛  فضفاضــة؛  خارجيــة  ثيــاب  ؛  داخليــة 
ــة؛ مالبــس  ة)؛ مالبــس ســباحة؛ مالبــس داخلي ــل القصــري )الراوي
ي بهــا جرزايــة 

للجــزء الســفىي ؛ مالبــس االأطفــال والرضــع ، والمعــىف
ثيــاب  للنــوم،  للنــوم، مالبــس  ات صوفيــة[، أفرهــوالت  ف ]كــرف
ي لعبــة 

فضفاضــة ومالبــس مــن قطعــة واحــدة؛ أزيــاء الســتخدامها �ف
ــوي.  ــزء العل ــس للج ــال؛ مالب ــس االأطف تلبي

  

 

Date :26/07/2022  التاريخ :26/07/2022

Trademark No.:43173 العالمة التجارية رقم :  43173

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc.  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Downloadable computer software for social 
networking and interacting with online communities; 
Downloadable computer software for the publication 
and sharing of user-defined, short-form digital content 
and images on-line; Downloadable computer software 
for modifying short-form audio, video, and audio-
visual content; Downloadable computer software for 
modifying and enabling transmission of short-form 
video, audio, audio visual and video content and data; 
Downloadable computer software for processing 
images, graphics, audio, video, and text into short-
form video content; Downloadable computer software 
for finding user-generated, short-form digital content 
and content publishers, and for subscribing to user-
generated, short-form digital content. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــل مــن أجــل التواصــل االجتماعــي  ف برامــج كمبيوتــر قابلــة للترف
ــة  ــر قابل ــج كمبيوت ــت؛ برام ن نرت ــرب االإ ــات ع ــع المجتمع ــل م والتفاع
يــل مــن أجــل نــرش ومشــاركة المحتــوى الرقمــي القصــري  ف للترف
نــت؛  نرت االإ عــرب  المســتخدم  مــن  المحــددة  والصــور  الشــكل 
ي 

يــل مــن أجــل تعديــل محتــوى الصــو�ت ف برامــج كمبيوتــر قابلــة للترف
ــج  ؛ برام ي

ــمعي-المر�أ ــوى الس ــوي والمحت ــكل والفيدي ــري الش القص
ف إرســال المحتــوى  يــل مــن أجــل تعديــل وتمكــ�ي ف كمبيوتــر قابلــة للترف
ي ومحتــوى وبيانــات 

الفيديــوي القصــري الشــكل والمحتــوى الصــو�ت
يــل مــن أجــل  ف ســمعية مرئيــة وفيديويــة؛ برامــج كمبيوتــر قابلــة للترف
ــوص إىل  ــو والنص ــوت والفيدي ــومات والص ــور والرس ــة الص معالج
ــل  ي ف ــة للترف ــر قابل ــج كمبيوت ــكل؛ برام ة الش ــري ــو قص ــوى فيدي محت
ــذي  ــوى الرقمــي القصــري الشــكل ال ــور عــى المحت مــن أجــل العث
اك  ــرت ــوى، واالش ي المحت ــا�ش ــى ن ــور ع ــتخدم والعث ــئه المس ينش
ــتخدم.  ــئه المس ــذي ينش ــكل ال ــري الش ــي القص ــوى الرقم ي المحت

�ف

  

 

Date :26/07/2022  التاريخ :26/07/2022

Trademark No.:43174 العالمة التجارية رقم :  43174

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc.  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Peer-to-peer video sharing services, namely, electronic 
transmission of user-generated, short-form videos and 
audio visual content among internet users. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تبــادل الفيديــو مــن النــد إىل النــد، وباالأخــص النقــل 
ة الشــكل والمحتــوى الســمعي  ي لمقاطــع الفيديــو القصــري

و�ف لكــرت االإ
ــت.  ن نرت ــتخدمي االإ ف مس ــ�ي ــتخدمون ب ــئه المس ــذي ينش ي ال

ــر�أ الم
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :26/07/2022  التاريخ :26/07/2022

Trademark No.:43175 العالمة التجارية رقم :  43175

Class: 41 ي الصنف :   41
�ف

Applicant Name: Meta Platforms, Inc.  .بإسم :  ميتا بالتفورمز، انك

Applicant Address1601:   Willow Road Menlo 
Park, California 94025 United States 

العنوان :  1601 ويلو رود مينلو بارك، كاليفورنيا 94025 الواليات 
المتحدة االمريكية  

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Entertainment services, namely providing interactive 
electronic and online databases for publishing and 
sharing user-defined, short-form digital content, 
namely videos on-line; Entertainment services, namely 
providing interactive electronic and online databases 
for sharing user-generated, short-form videos. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  وني لكرت ــات االإ ــد البيان ــري قواع ــص توف ــه، وباالأخ في ــات الرت خدم
نــت مــن  نرت نــت وقواعــد البيانــات عــرب االإ نرت التفاعليــة عــرب االإ
ــذي  ــكل ال ــري الش ــي القص ــوى الرقم ــاركة المحت ــرش ومش ــل ن أج
نــت؛  نرت يحــدده المســتخدم ، وباالأخــص مقاطــع الفيديــو عــرب االإ
ــة  وني لكرت ــات االإ ــد البيان ــري قواع ــص توف ــه، وباالأخ في ــات الرت خدم
نــت مــن أجــل  نرت نــت وقواعــد البيانــات عــرب االإ نرت التفاعليــة عــرب االإ
ــئه  ــذي ينش ــكل ال ــري الش ــي القص ــوى الرقم ــاركة المحت ــرش ومش ن

ــكل.  ــري الش ــو قص ــتخدم، فيدي المس
  

 

Date :26/07/2022  التاريخ :26/07/2022

Trademark No.:43176 العالمة التجارية رقم :  43176

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: XL Energy International Corp.  ناشونال كورب جي انرت بإسم :  اكس ال انري

Applicant Address: P.O.B 3463, Road Town, 
Tortola, Virgin Islands 

العنوان :  صندوق بريد 3463، رود تاون، تورتوال، الجزر العذراء 
يطانية   الرب
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Ittqan Consulting Services. 
Ramallah - Al Nuzha Street, Ramallah Trade Tower 
3rd floor.    

عنوان التبليغ  :  اتقان للخدمات االأستشارية. 
فهة- برج رام الله التجاري - ط3.   رام الله -شارع الرف

Goods/Services:
Energy drinks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات الطاقة.  مرش

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43177 العالمة التجارية رقم :  43177

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
ف والمكونــات االأخرى  ة؛ مســحوق الخبــري ية؛ الخمــري رفيعــة)؛ الشــعري
؛ الخــل؛ الكتشــاب والصلصات  ف للمخابــز؛ توابــل الســلطة؛ المايونــري
ف الجاهــزة للطبــخ؛ العجينــة المجمدة؛  )التوابــل)؛ منتجــات العجــ�ي
ــة  ــات المثلج ــكريم)؛ الحلوي ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم الباراث
غــري المصنوعــة مــن االألبــان؛ الحلويــات المثلجــة المصنوعــة 
مــن الفواكــه؛ الحلويــات المثلجــة؛ القهــوة؛ الشــاي؛ الــكاكاو؛ 
؛  ف التابيــوكا؛ الســاغو؛ قهــوة اصطناعيــة؛ الخــرب الســكر؛ االرز؛ 
ــوع  ــق المصن ــردل؛ الدقي ــح؛ الخ ــود؛ المل ــل االأس ــر؛ العس الفطائ
ــى  ــدة ع ــة )المعتم ــات الغذائي وب ــارات؛ المرش ــوب؛ البه ــن الحب م
ــار.  ــل، البوش ــاب، العس ــاي أعش ــاب)،المرق، ش ــوب واالأعش الحب
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

  
 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43178 العالمة التجارية رقم :  43178

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43179 العالمة التجارية رقم :  43179

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43180 العالمة التجارية رقم :  43180
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43181 العالمة التجارية رقم :  43181

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43183 العالمة التجارية رقم :  43183

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43185 العالمة التجارية رقم :  43185

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛ ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey, Popcorn 

قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43186 العالمة التجارية رقم :  43186

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43188 العالمة التجارية رقم :  43188

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
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529

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43189 العالمة التجارية رقم :  43189

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43190 العالمة التجارية رقم :  43190
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43191 العالمة التجارية رقم :  43191

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43193 العالمة التجارية رقم :  43193

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43195 العالمة التجارية رقم :  43195

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey, Popcorn 

قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43196 العالمة التجارية رقم :  43196

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43197 العالمة التجارية رقم :  43197

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43198 العالمة التجارية رقم :  43198

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

وطة بعدم حماية كلمة sweet بمعزل عن  اطات خاصة:مرش اشرت
العالمة التجارية
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43199 العالمة التجارية رقم :  43199

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43200 العالمة التجارية رقم :  43200

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43201 العالمة التجارية رقم :  43201

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43202 العالمة التجارية رقم :  43202

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43203 العالمة التجارية رقم :  43203

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج

574  



540

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey, Popcorn 

قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43204 العالمة التجارية رقم :  43204

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
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Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43206 العالمة التجارية رقم :  43206

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43207 العالمة التجارية رقم :  43207
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Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43208 العالمة التجارية رقم :  43208

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  
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Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43209 العالمة التجارية رقم :  43209

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

579  



544

2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛  ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس
  

 

Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43210 العالمة التجارية رقم :  43210

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

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

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

العنوان :  شارع الوحدة, المنطقة الصناعية رقم 1, ص.ب: 4115, 
الشارقة, االمارات العربية المتحدة 

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــه)؛  ــة أنواع ــكويت )بكاف ــكاكر؛ البس ــات؛ الس ــوكوالتة؛ الحلوي الش
الكيــك؛ الباســتا؛ المعكرونــة؛ النودلــز )معكرونــة رقيقــة)؛ النودلــز 
ــة  ي )معكرون

ــباغيىت ؛ الس ــري ــة التحض ــة) �يع ــة الرقيق )المعكرون
والمكونــات  ف  الخبــري مســحوق  ة؛  الخمــري ية؛  الشــعري رفيعــة)؛ 
ــاب  ــل؛ الكتش ؛ الخ ف ــري ــلطة؛ المايون ــل الس ــز؛ تواب ــرى للمخاب االأخ
للطبــخ؛  الجاهــزة  ف  العجــ�ي منتجــات  )التوابــل)؛  والصلصــات 
ــكريم)؛  ــة )ايس ــدة؛ البوظ ــاس المجم ــدة؛ الباراث ــة المجم العجين
الحلويــات  االألبــان؛  مــن  المصنوعــة  غــري  المثلجــة  الحلويــات 
ــوة؛ ــة؛ القه ــات المثلج ــه؛ الحلوي ــن الفواك ــة م ــة المصنوع المثلج
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beverages (Grain-based and Herbal), Gravies, Herbal 
tea, Honey, Popcorn 

قهــوة  الســاغو؛  التابيــوكا؛  االرز؛  الســكر؛  الــكاكاو؛  الشــاي؛ 
؛ الفطائــر؛ العســل االأســود؛ الملــح؛ الخــردل؛  ف اصطناعيــة؛ الخــرب
وبــات الغذائيــة  الدقيــق المصنــوع مــن الحبــوب؛ البهــارات؛ المرش
)المعتمــدة عــى الحبــوب واالأعشــاب)،المرق، شــاي أعشــاب، 

ــار  ــل، البوش العس

  

 

Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43212 العالمة التجارية رقم :  43212

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Bank of Jordan Company  (كة )بنك االأردن بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan, Amman, Shmeisani, 
Al shareef Abd al-hameed sharaf street, building 
No.15 

يف عبدالحميد  ، شارع الرش ي
العنوان :  االأردن، عمان، الشميسا�ف

ف، بناية رقم 15   �ش

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking and bank business; financial and cash 
services; investment services; currency exchange; real 
estate services; credit services; financing services; 
refinancing services; loans services; stock and capital 
brokerage; recovery credit; advice, administration, 
planning, reporting, analysis and research investment 
services; safes rental services; securities; credit card 
services; financial and banking electronic services; 
online financial and banking services; financial and 
banking services remotely, meaning banking services 
via mobile phone; stock investment services; asset and 
funds management services; operating, trading and 
marketing services of stocks and assets in the financial 
markets; bank deposit services; open accounts and 
deposit money services; mortgage services; providing 
information and advice services on all the above 
mentioned services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، الشــؤون التمويليــة، الشــؤون الماليــة والشــؤون  ف خدمــات التأمــ�ي
العقاريــة االأعمــال المرفيــة والبنكيــة الخدمــات الماليــة والنقديــة 
العقاريــة  الخدمــات  العمــالت  تبــادل  االســتثمارية  الخدمــات 
ئتمــان خدمــات الَتمويــل خدمــات اعــادة التمويــل  خدمــات االإ
دد  قــراض ســمرة االســهم الماليــة ورأس المــال اســرت خدمــات االإ
إالئتمــاِن خدمــات النصــح واالدارة والتخطيــط والتقاريــر والتحليــل 
والبحــث االســتثمارِي خدمــات تأجــري القاصــات الســندات الماليــة 
والمرفيــة  الماليــة  الخدمــات  االئتمانيــة  البطاقــة  خدمــات 
نــت الخدمــات  ونيــة الخدمــات الماليــة والمرفيــة عــرب االنرت االلكرت
ــة  ــة عــن بعــد والمعــىف بهــا الخدمــات المرفي ــة والمرفي المالي
عــرب الهاتــف المحمــول خدمــات اســـتثمار االأســـهم خدمــات 
ــارة  ــغيل وتج ــات تش ــوال خدم ــودات واالأم ــول والموج إدارة االأص
ــع  ــات الودائ ــال خدم ــواق الم ي أس

ــول �ف ــهم واالأص ــويق االأسـ وتس
المرفيــة خدمــات فتــح الحســابات وإيــداع االأمــوال خدمــات 
الرهــن العقــاري خدمــات تقديــم المعلومــات والنصائــح المتعلقــة 

ــاله.  ــورة اع ــات المذك ــكل الخدم ب
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Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43213 العالمة التجارية رقم :  43213

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Bank of Jordan Company  (كة )بنك االأردن بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan, Amman, Shmeisani, 
Al shareef Abd al-hameed sharaf street, building 
No.15 

يف عبدالحميد  ، شارع الرش ي
العنوان :  االأردن، عمان، الشميسا�ف

ف، بناية رقم 15   �ش

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking and bank business; financial and cash 
services; investment services; currency exchange; real 
estate services; credit services; financing services; 
refinancing services; loans services; stock and capital 
brokerage; recovery credit; advice, administration, 
planning, reporting, analysis and research investment 
services; safes rental services; securities; credit card 
services; financial and banking electronic services; 
online financial and banking services; financial and 
banking services remotely, meaning banking services 
via mobile phone; stock investment services; asset and 
funds management services; operating, trading and 
marketing services of stocks and assets in the financial 
markets; bank deposit services; open accounts and 
deposit money services; mortgage services; providing 
information and advice services on all the above 
mentioned services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، الشــؤون التمويليــة، الشــؤون الماليــة والشــؤون  ف خدمــات التأمــ�ي
العقاريــة االأعمــال المرفيــة والبنكيــة الخدمــات الماليــة والنقديــة 
العقاريــة  الخدمــات  العمــالت  تبــادل  االســتثمارية  الخدمــات 
ئتمــان خدمــات الَتمويــل خدمــات اعــادة التمويــل  خدمــات االإ
دد  قــراض ســمرة االســهم الماليــة ورأس المــال اســرت خدمــات االإ
إالئتمــاِن خدمــات النصــح واالدارة والتخطيــط والتقاريــر والتحليــل 
والبحــث االســتثمارِي خدمــات تأجــري القاصــات الســندات الماليــة 
والمرفيــة  الماليــة  الخدمــات  االئتمانيــة  البطاقــة  خدمــات 
نــت الخدمــات  ونيــة الخدمــات الماليــة والمرفيــة عــرب االنرت االلكرت
ــة  ــة عــن بعــد والمعــىف بهــا الخدمــات المرفي ــة والمرفي المالي
عــرب الهاتــف المحمــول خدمــات اســـتثمار االأســـهم خدمــات 
ــارة  ــغيل وتج ــات تش ــوال خدم ــودات واالأم ــول والموج إدارة االأص
ــع  ــات الودائ ــال خدم ــواق الم ي أس

ــول �ف ــهم واالأص ــويق االأسـ وتس
المرفيــة خدمــات فتــح الحســابات وإيــداع االأمــوال خدمــات 
الرهــن العقــاري خدمــات تقديــم المعلومــات والنصائــح المتعلقــة 

ــاله.  ــورة اع ــات المذك ــكل الخدم ب
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Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43214 العالمة التجارية رقم :  43214

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Bank of Jordan Company  (كة )بنك االأردن بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan, Amman, Shmeisani, 
Al shareef Abd al-hameed sharaf street, building 
No.15 

يف عبدالحميد  ، شارع الرش ي
العنوان :  االأردن، عمان، الشميسا�ف

ف، بناية رقم 15   �ش

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking and bank business; financial and cash 
services; investment services; currency exchange; real 
estate services; credit services; financing services; 
refinancing services; loans services; stock and capital 
brokerage; recovery credit; advice, administration, 
planning, reporting, analysis and research investment 
services; safes rental services; securities; credit card 
services; financial and banking electronic services; 
online financial and banking services; financial and 
banking services remotely, meaning banking services 
via mobile phone; stock investment services; asset and 
funds management services; operating, trading and 
marketing services of stocks and assets in the financial 
markets; bank deposit services; open accounts and 
deposit money services; mortgage services; providing 
information and advice services on all the above 
mentioned services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، الشــؤون التمويليــة، الشــؤون الماليــة والشــؤون  ف خدمــات التأمــ�ي
العقاريــة االأعمــال المرفيــة والبنكيــة الخدمــات الماليــة والنقديــة 
العقاريــة  الخدمــات  العمــالت  تبــادل  االســتثمارية  الخدمــات 
ئتمــان خدمــات الَتمويــل خدمــات اعــادة التمويــل  خدمــات االإ
دد  قــراض ســمرة االســهم الماليــة ورأس المــال اســرت خدمــات االإ
إالئتمــاِن خدمــات النصــح واالدارة والتخطيــط والتقاريــر والتحليــل 
والبحــث االســتثمارِي خدمــات تأجــري القاصــات الســندات الماليــة 
والمرفيــة  الماليــة  الخدمــات  االئتمانيــة  البطاقــة  خدمــات 
نــت الخدمــات  ونيــة الخدمــات الماليــة والمرفيــة عــرب االنرت االلكرت
ــة  ــة عــن بعــد والمعــىف بهــا الخدمــات المرفي ــة والمرفي المالي
عــرب الهاتــف المحمــول خدمــات اســـتثمار االأســـهم خدمــات 
ــارة  ــغيل وتج ــات تش ــوال خدم ــودات واالأم ــول والموج إدارة االأص
ــع  ــات الودائ ــال خدم ــواق الم ي أس

ــول �ف ــهم واالأص ــويق االأسـ وتس
المرفيــة خدمــات فتــح الحســابات وإيــداع االأمــوال خدمــات 
الرهــن العقــاري خدمــات تقديــم المعلومــات والنصائــح المتعلقــة 

ــاله.  ــورة اع ــات المذك ــكل الخدم ب

وطة بعدم  حماية كلمة pay بمعزل عن  اطات خاصة:مرش اشرت
العالمة
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Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43215 العالمة التجارية رقم :  43215

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Bank of Jordan Company  (كة )بنك االأردن بإسم :  �ش

Applicant Address: Jordan, Amman, Shmeisani, 
Al shareef Abd al-hameed sharaf street, building 
No.15 

يف عبدالحميد  ، شارع الرش ي
العنوان :  االأردن، عمان، الشميسا�ف

ف، بناية رقم 15   �ش

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

عنوان التبليغ  :  نادر جميل قمصية 
 بيت ساحور - ص.ب 182 

Goods/Services:
Insurance; financial affairs; monetary affairs; real estate 
affairs; banking and bank business; financial and cash 
services; investment services; currency exchange; real 
estate services; credit services; financing services; 
refinancing services; loans services; stock and capital 
brokerage; recovery credit; advice, administration, 
planning, reporting, analysis and research investment 
services; safes rental services; securities; credit card 
services; financial and banking electronic services; 
online financial and banking services; financial and 
banking services remotely, meaning banking services 
via mobile phone; stock investment services; asset and 
funds management services; operating, trading and 
marketing services of stocks and assets in the financial 
markets; bank deposit services; open accounts and 
deposit money services; mortgage services; providing 
information and advice services on all the above 
mentioned services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، الشــؤون التمويليــة، الشــؤون الماليــة والشــؤون  ف خدمــات التأمــ�ي
العقاريــة االأعمــال المرفيــة والبنكيــة الخدمــات الماليــة والنقديــة 
العقاريــة  الخدمــات  العمــالت  تبــادل  االســتثمارية  الخدمــات 
ئتمــان خدمــات الَتمويــل خدمــات اعــادة التمويــل  خدمــات االإ
دد  قــراض ســمرة االســهم الماليــة ورأس المــال اســرت خدمــات االإ
إالئتمــاِن خدمــات النصــح واالدارة والتخطيــط والتقاريــر والتحليــل 
والبحــث االســتثمارِي خدمــات تأجــري القاصــات الســندات الماليــة 
والمرفيــة  الماليــة  الخدمــات  االئتمانيــة  البطاقــة  خدمــات 
نــت الخدمــات  ونيــة الخدمــات الماليــة والمرفيــة عــرب االنرت االلكرت
ــة  ــة عــن بعــد والمعــىف بهــا الخدمــات المرفي ــة والمرفي المالي
عــرب الهاتــف المحمــول خدمــات اســـتثمار االأســـهم خدمــات 
ــارة  ــغيل وتج ــات تش ــوال خدم ــودات واالأم ــول والموج إدارة االأص
ــع  ــات الودائ ــال خدم ــواق الم ي أس

ــول �ف ــهم واالأص ــويق االأسـ وتس
المرفيــة خدمــات فتــح الحســابات وإيــداع االأمــوال خدمــات 
الرهــن العقــاري خدمــات تقديــم المعلومــات والنصائــح المتعلقــة 

ــاله.  ــورة اع ــات المذك ــكل الخدم ب

وطة بعد حماية كلمة mobile بمعزل عن  اطات خاصة:مرش اشرت
العالمة
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Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43225 العالمة التجارية رقم :  43225

Class: 7 ي الصنف :   7
�ف

Applicant Name: Kaeser Kompressoren SE  يسون أس إي بإسم :  كاير كومرب

Applicant Address: Carl-Kaeser-Str. 26  96450 
Coburg, Germany 

ي أر.26  96450 كوبورغ، المانيا  
العنوان :  كارل - كاير- أس �ت

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

كاهم للملكية الفكرية  عنوان التبليغ  :  سابا و�ش
كاهم، رام الله ، عمارة الميدان ط2، ص.ب 4472، هاتف   سابا و�ش

 2989760

Goods/Services:
Machines and mechanical apparatus for the generation 
of compressed air, vacuum and air flow, included 
in class 07; compressors (machines), including 
reciprocating compressors and screw compressors; 
blowers fur the compression, exhaustion and transport 
of gases; blowing machines; air suction machines; 
vacuum pumps beeing machines; parts of the aforesaid 
goods (included in class 07), including central screw 
compressor units or central reciprocating compressor 
units; generators of electricity; parts of all the aforesaid 
goods, included in class 07; 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اآاللــت واألجهــزة اآلليــة لتوليــد الهــواء المضغــوط وتفريــغ وتدفــق 
ي الفئــة 07؛ الضاغطــات )آالــت)، وتتضمــن 

الهــواء المشــمولة �ف
دديــة وضواغــط الهــواء الحلزوينــة؛ منافيــخ لضغــط  الضواغــط الرت
وطــرد ونقــل الغــاز؛ آالــت النفــخ؛ آالــت شــفط الهــواء؛ مضخــات 
تفريــغ بكونهــا آالــت؛ أجــزاء البضائــع المذكــورة آنفــا )المشــمولة 
ي المركزيــة أو 

ي الفئــة 7 ،)وتتضمــن وحــدات الضغــط الحلــزو�ف
�ف

ــع  ــاء؛ قط ــدات الكهرب ــزي؛ مول ددي المرك ــرت ــط ال ــدات الضغ وح
ــة 07  ي الفئ

ــمولة �ف ــورة المش ــع المذك ــع البضائ لجمي

  

 

Date :31/07/2022  التاريخ :31/07/2022

Trademark No.:43228 العالمة التجارية رقم :  43228

Class: 19 ي الصنف :   19
�ف

Applicant Name: Techni Look Company for 
Industry and General Trade

ي لوك للصناعة والتجارة العامة 
كة تكىف بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Irsal Street, 
opposite the Jerusalem Electricity Company, 
Canaan Commercial Center, Mobile 0568111211   

كة كهرباء القدس مركز  العنوان :  رام الله شارع االرسال مقابل �ش
كنعان التجاري موبايل 0568111211    
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Applicant for Correspondence:  
Techni Look Company for Industry and General 
Trade
Ramallah, Al-Irsal Street, opposite the Jerusalem 
Electricity Company, Canaan Commercial Center, 
Mobile 0568111211   

ي لوك للصناعة والتجارة العامة 
كة تكىف عنوان التبليغ  :  �ش

كة كهرباء القدس مركز كنعان التجاري   رام الله شارع االرسال مقابل �ش
موبايل 0568111211

Goods/Services:
Veneer wood , Veneers , Timber (Manufactured)  , Wood 
panelling  , polymer wood doors 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خشب ملبس ، قشور خشب ، خشب مصنع ، ألواح خشب ، أبواب 

خشب بوليمري 

وطة بعدم حماية كلمة doors  بمعزل عن  اطات خاصة:مرش اشرت
العالمة التجارية 

  

 

Date :31/07/2022  التاريخ :31/07/2022

Trademark No.:43229 العالمة التجارية رقم :  43229

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SHAREKET AL SEMSEM AL 
DAHABI 

ي  كة السمسم الذهىب بإسم :  �ش

Applicant Address: hebron- dahiat baldeya                                        العنوان :  الخليل- ضاحية البلدية

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
spices , coffe 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بهارات , قهوة 

وطة بعدم حماية كلمة بيت التوابل  بمعزل  اطات خاصة:مرش اشرت
عن العالمة التجارية 
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Date :02/08/2022  التاريخ :02/08/2022

Trademark No.:43244 العالمة التجارية رقم :  43244

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Omar Ahmed Ragheb Azhari    بإسم :  عمر أحمد راغب أزهري

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Umm Al-
Sharayet, Palestinian Housing Building, 4th floor, 
Mobile 0598123730   

ي ط 
سكان الفلسطيىف ايط  عمارة االإ ة أم الرش العنوان :  رام الله البري

4 جوال 0598123730    

Applicant for Correspondence:  
Omar Ahmed Ragheb Azhari 
Ramallah, Al-Bireh, Umm Al-Sharayet, Palestinian 
Housing Building, 4th floor, Mobile 0598123730   

عنوان التبليغ  :  عمر أحمد راغب أزهري   
سكان اىلي ط 4 جوال 0598123730 ايط  عمارة االإ ة أم الرش  رام الله البري

Goods/Services:
Beverages (Chocolate-based) , Chocolate  , Chocolate 
beverages with milk    

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات شوكوالتة  وبات أساسها الشوكوالتة ، شوكوالتة ، مرش مرش

مع حليب 

وطة بعدم حماية كلمة chocolate  بمعزل  اطات خاصة:مرش اشرت
عن العالمة التجارية 

  

 

Date :02/08/2022  التاريخ :02/08/2022

Trademark No.:43246 العالمة التجارية رقم :  43246

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

Applicant Name: alam ayuop saleem swidan بإسم :  عالم ايوب سليم سويدان

Applicant Address: nablus yafa street rashed 
building - jawal : 0599395559   

العنوان :  نابلس - شارع يافا عمارة الرشيد - جوال : 0599395559    
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Applicant for Correspondence:  
alam ayuop saleem swidan
nablus yafa street rashed building - jawal : 
0599395559   

عنوان التبليغ  :  عالم ايوب سليم سويدان
 نابلس - شارع يافا عمارة الرشيد - جوال : 0599395559

Goods/Services:
coal

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الفحم

  charcoal cruch وطة بعدم حماية كلمة اطات خاصة:مرش اشرت
بمعزل عن العالمة التجارية 

  

 

Date :03/08/2022  التاريخ :03/08/2022

Trademark No.:43256 العالمة التجارية رقم :  43256

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

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

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

العنوان :  اوتوفيا ايه-2، كي ام. 585، 08760 مارتوريل، برشلونة، 
اسبانيا  

Applicant for Correspondence:  
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited 
Talal Abu-Ghazaleh Intellectual Property Limited/ 
Green Tower Building, Al-Nuzha Street, Ramallah, 
P.O. Box 3800 Al-Birah    

ي ليمتد 
عنوان التبليغ  :  طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

, شارع  ج االخرف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Vehicles and conveyances; Vehicles for locomotion 
by land, air, water or railway; Motor land vehicles; 
Automotive vehicles; Aircraft; Boats; Locomotives; 
Motor buses; Omnibuses; Caravans; Motorcycles; 
Mopeds; Bicycles; Scooters [vehicles]; Self-balancing 
scooters; Unicycles; Propulsion mechanisms for land 
vehicles; Automobile engines; Gear boxes for land 
vehicles; land vehicle chassis; Suspension systems 
for land vehicles; Brakes for land vehicles; Bodies for 
land vehicles; Spoilers for vehicles; Radiator grilles for 
vehicles; Mirrors for vehicles; Spray prevention flaps for 
automobiles; Vehicle tires; Rims for vehicle wheels; Hubs 
for vehicle wheels; Steering wheels for automobiles; 
Steering wheel airbag covers; safety belt for automobile 
vehicles; Vehicle seats; Coverings for automobile seats; 
Seat cushions for the seats of vehicles; Sun shields 
and visors for motor cars; Sun-blinds adapted for

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــوي أو  ي أو الج ــرب ــحن ال ــات للش ــل؛ مركب ــائل النق ــات ووس مركب
البحــري أو عــرب الســكك الحديديــة؛ مركبــات بريــة بمحــركات؛ 
بمحــركات؛  حافــالت  قإطاراتــات؛  قــوارب؛  طائــرات؛  مركبــات؛ 
ــات  ــات؛ دراج ــة مركب ــى هيئ ــة ع ــوت متنقل ة؛ بي ــري ــالت صغ حاف
هوائيــة؛  دراجــات  ة؛  صغــري محــركات  ذات  دراجــات  بخاريــة؛ 
دراجــات تعمــل بالدفــع ]مركبــات[؛ دراجــات الدفــع ذاتيــة التوازن؛ 
يــة؛  دراجــات أحاديــة العجــالت؛ آليــات الــد� للمركبــات الرب
ــات  وس) للمركب ــرت ــب ال ــق مســننات )عل ــات؛ صنادي محــركات العرب
يــة؛ مكابــح  يــة؛ هيــاكل المركبــات؛ أنظمــة تعليــق للمركبــات الرب الرب
للمركبــات؛ هيــاكل المركبــات االرضيــة؛ أجهــزة تعطيــل الرفــع 
لتعزيــز الكبــح لتعطيــل المركبــات )كوابــح للمركبات)؛ شــبكات مشــع 
ــيارات؛  ــالت للس ــات عج ــات؛ واقي ــا للمركب ــات؛ مراي ــراري للمركب ح
ــات؛ محــاور عجــالت  ــات؛ إطــارات لعجــالت المركب إطــارات المركب
ــة  ــة الحقيب ــيارات؛ أغطي ــادة للس ــه القي ــالت توجي ــات؛ عج المركب
الهوائيــة لعجلــة توجيــه القيــادة؛ حــزام أمــان للســيارات؛ مقاعــد 
ــد ــد لمقاع ــائد المقاع ــيارات؛ وس ــد للس ــة مقاع ــات؛ أغطي للمركب
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and visors for motor cars; Sun-blinds adapted for 
automobiles; Windshield wipers; Luggage carriers for 
vehicles; Cigar lighters for automobiles; Cup holders for 
vehicles; Vehicle covers [shaped] 

الســيارات؛ واقيــات وأقنعــة مــن الشــمس للســيارات؛ أحزمــة أمــان 
للمركبــات للعربــات ذات محــرك؛ ســتائر وحاجبــات أشــعة الشــمس 
للعربــات؛ ســتائر واقيــة مــن أشــعة الشــمس للعربــات؛ مســاحات 
الزجــاج االأمامــي؛ حامــالت الحقائــب للمركبــات؛ والعــات الســجائر 
للعربــات؛ حوامــل الكــؤوس للمركبــات؛ أغطيــة مشــكلة للمركبــات. 

  

 

Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43260 العالمة التجارية رقم :  43260

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Landgenossenschaft Ennstal - 
ENNSTAL MILCH KG. 

بإسم :  الندغينوسينشافت إنستال - إنستال ميلش كيه دجي. 

Applicant Address: Bahnhofstrasse 182, 8950 
Stainach-Puergg, Austria 

اسي 182، 8950 ستايناش-بويرغ، النمسا   العنوان :  باهنهوفسرت

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اللحــوم، االأســماك، لحــوم الدواجــن والصيــد؛ خالصــات اللحــم؛ 
 ( ــىي اوات محفوظــة، مجففــة ومطهــوة، هــالم )جي فواكــه وخــرف
ــوت  ــة؛ الزي ــب؛ جبن ــات الحلي ــب ومنتج ــض والحلي ــات، البي مربي

ــالأكل.  والدهــون الصالحــة ل
  

 

Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43261 العالمة التجارية رقم :  43261

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Landgenossenschaft Ennstal - 
ENNSTAL MILCH KG. 

بإسم :  الندغينوسينشافت إنستال - إنستال ميلش كيه دجي. 

Applicant Address: Bahnhofstrasse 182, 8950 
Stainach-Puergg, Austria 

اسي 182، 8950 ستايناش-بويرغ، النمسا   العنوان :  باهنهوفسرت

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
بــن، شــاي، كاكاو، ســكر، أرز، تبيوكــة، ســاغو، بــن اصطناعــي؛ 
ــات  ، معجن ف ــرب ــوب، الخ ــن الحب ــة م ات مصنوع ــتحرف ــق ومس دقي
ة، مســحوق  وحلويــات، مثلجــات؛ عســل، قطــر الســكر؛ خمــري
ثلــج  بهــار،  خبــازة؛ ملــح، خــردل؛ خــل، صلصــات )توابــل)؛ 

المنعشــة.  للمركبــات 
  

 

Date :04/08/2022  التاريخ :04/08/2022

Trademark No.:43262 العالمة التجارية رقم :  43262

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Landgenossenschaft Ennstal - 
ENNSTAL MILCH KG. 

بإسم :  الندغينوسينشافت إنستال - إنستال ميلش كيه دجي. 

Applicant Address: Bahnhofstrasse 182, 8950 
Stainach-Puergg, Austria 

اسي 182، 8950 ستايناش-بويرغ، النمسا   العنوان :  باهنهوفسرت

Applicant for Correspondence:  
JEHAD ALI Gharyeb HASAN BANI ODEH 
Tammun - State of Palestine    

ي عودة 
عنوان التبليغ  :  جهاد عىي أغريب حسن بىف

 طمون - دولة  

Goods/Services:
Beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups and 
other preparations for making beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــري  ــات غ وب ــن المرش ــا م ه ــة وغري ــة والغازي ــاه المعدني ة؛ المي ــري ب
وبــات مســتخلصة مــن الفواكــه وعصائــر الفواكــه؛  الكحوليــة؛ مرش

ــات.  وب ــل المرش ــرى لعم ات أخ ــتحرف اب ومس �ش
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2022\9\25العدد الرابع والأربعون :

Notification For 
Trademark’s goods/services Specification

إعالن
تعديل شكل العالمة التجارية

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: 35731

 اســتنادا اىل المــادة 24 مــن قانــون العالمــات التجاريــة رقــم
ي ســادخل التعديــالت عــى

 )33) لســنة 1952 ، أعلــن بأنــىف
ــة :-35731 ــكل العالم ش

In class 41 ي الصنف41 
�ف

 

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية

تعديل شكل العالمة التجارية
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