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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

إعالن رقم ) 6 ) 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
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Date :27/01/2020  التاريخ :27/01/2020

Trademark No.:37640 العالمة التجارية رقم :  37640

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Ocean Shoes Company  كة أوشن لالأحذية بإسم :  �ش

Applicant Address: RAMALLAH – RAMALLAH 
TRADING CENTER 

العنوان :  رام الله، مجمع رام الله التجاري  

Applicant for Correspondence:  
Attorney Farouq Tbakhy 
AttorneyFarouq Tbakhy Ramallah-Ramallah 
Trade Tower floor 3   

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

0599986027

Goods/Services:
Shoes, boots, sneakers, beach shoes, sandals, 
slippers, gloves, and suspenders, All types of luggage  
Clothing for men, women and children, namely: shirts, 
sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtle-necks, 
shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats, 
trousers, jeans, skirts, dresses, suits, overalls, jumpers, 
vests, jackets, coats, parkas, ponchos, overcoats, 
rainwear, swimwear; bikinis, swim trunks, sleepwear, 
bathrobes, pajamas, underwear, boxer shorts, belts, 
ties, hats, caps, visors, scarves, headbands, ear muffs, 
wristband, cloth bibs, ties, socks, hosiery. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
احذية، احذية طويلة، احذية للشاطئ، صنادل، بابوج، كفوف، 
حماالت بناطيل، جميع انواع الحقائب. مالبس للرجال و النساء 

واالطفال، وتحديدا القمصان، قمصان فوتر، واق من المطر، 
ات، خناقات، شورتات، مالبس رياضية، بدالت  ف باليز صوف، كرف

 ، ات، تنانري ف تمرين، جاكيتات رسمية، جاكيتات رياضة، بناطيل، جيرف
، اوفرهوالت، فستان طويل، جاكيتات، معاطف، جاكيتات  ف فسات�ي

مطر، شاالت لف، معاطف واقية، مالبس شتاء، مالبس سباحة، 
، بدالت سباحة، مالبس نوم، مالبس  ف مالبس سباحة قطعت�ي

حمام، بيجامات، مالبس داخلية، بناطيل داخلية طويلة، احزمة، 
ربطات عنق، قبعات، طاقية صيفية، لفحات، ربطات رأس، اغطية 

اذن، ربطات معصم، مريول، جوارب، جوارب محبوكة 

  

 

Date 29/06/2020:  التاريخ :29/06/2020

Trademark No.:38365 العالمة التجارية رقم :  38365

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

1  

2  
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Applicant Name: Kelemata S.r.l.  .بإسم :  كيليماتا اس.ار.ال

Applicant Address: Corso Re Umberto, 20, 10128, 
Torino, Italy 

تو، 20، 10128، تورينو، ايطاليا   العنوان :  كورسو ري امرب

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

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

Goods/Services:
Bath foam; make-up; deodorants and antiperspirants; 
body butter; non-medicated creams; skin cleansers; 
skin emollients; exfoliants; essences for skin care; 
age retardant gel; cleansing gels; moisturizing gels 
[cosmetic]; eye gels; moisturizers; age retardant lotion; 
bath lotion; cleansing lotions; moisturizing skin lotions 
[cosmetic]; eye lotions; facial lotions [cosmetic]; skin 
care lotions [cosmetic]; skin care oils [cosmetic]; tonics 
[cosmetic]; wrinkle removing skin care preparations; 
skin fresheners; antiperspirants [toiletries]; tissues 
impregnated with cosmetics; eau de cologne; make-up 
removing preparations; anti-aging creams; day creams; 
milky lotions for skin care; make up foundations; 
cosmetics for use in the treatment of wrinkled skin; 
nutritional creams (non-medicated); lotions for cellulite 
reduction; creams for cellulite reduction; cosmetic 
preparations for slimming purposes, namely, creams 
and lotions for slimming purposes; mud for slimming 
purposes; body scrubs for slimming purposes; 
creams for firming the skin; shower creams; douching 
preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes [toiletries]; bath preparations, not for medical 
purposes; cosmetics; scented body spray; shaving 
preparations. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العــرق  مزيــالت  التجميــل،  ات  مســتح�ف االســتحمام،  رغــوة 
ومضــادات التعــرق، زبــدة للجســم، كريمــات غــري طبيــة، منظفــات 
ة،  ات، خالصــات للعنايــة بالبــرش ة، مطريــات الجلــد، مقــرش البــرش
ــب  طي ــل للرت ــواع ج ، ان ــري ــل للتطه ــواع ج ــر، ان ــط العم ــل مثب ج
، مرطبــات، كريمــات  ف )مســتح�ف تجميــل)، انــواع جــل للعــ�ي
ســائلة مثبطــة للعمــر، كريــم ســائل لالســتحمام، كريمــات ســائلة 
ــل)،  ــتح�ف تجمي ة، )مس ــرش ــة للب ــائلة مرطب ــات س ، كريم ــري للتطه
، غســول للوجــه )مســتح�ف تجميــل)، زيــوت العنايــة  ف غســول للعــ�ي
ة )مســتح�ف تجميــل)، تونيكــس )مســتح�ف تجميــل)،  بالبــرش
منعشــات  ة،  بالبــرش والعنايــة  التجاعيــد  ازالــة  ات  مســتح�ف
مناديــل  الحمــام)،  )مســتلزمات  التعــرق  مضــادات  ة،  البــرش
ات  ات التجميــل، مــاء الكولونيــا، مســتح�ف بــه بمســتح�ف مرش
ازالــة مــواد التجميــل، كريمــات مكافحــة الشــيخوخة، كريمــات 
ة، كريمــات االســاس،  ــرش ــة بالب ــة للعناي ات لبني ــار، مســتح�ف النه
ة،  ــرش ــد الب ــالج تجاعي ــتعمل لع ي تس

ــىت ــل ال ات التجمي ــتح�ف مس
ــن  ــد م ات الح ــتح�ف ــة)، مس ــري طبي ة )غ ــرش ــة الب ــات تغذي كريم
ات  مســتح�ف الســليوليت،  مــن  للحــد  كريمــات  الســليوليت، 
ات  التجميــل الغــراض انقــاص الــوزن وتحديــدا كريمــات ومســتح�ف
ات  ف الغــراض انقــاص الــوزن، مقــرش الغــراض انقــاص الــوزن، طــ�ي
ة، كريمــات  الجســم الغــراض التنحيــف، كريمــات شــد البــرش
الشــخصية  للصحــة  االغتســال  ات  مســتح�ف االســتحمام، 
ات  مســتح�ف الحمــام)،  )مســتلزمات  العــرق  ازالــة  والغــراض 
ات التجميــل، بخــاخ  االســتحمام ليســت الغــراض طبيــة، مســتح�ف

ات الحالقــة.  جســم معطــر، مســتح�ف

  

 

Date :24/05/2021  التاريخ :24/05/2021

Trademark No.:40425 العالمة التجارية رقم :  40425

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Al-ghazal factory company for 
salads and Nutrients

كة مصنع الغزال للسلطات والمواد الغذائية بإسم :  �ش

3  
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Applicant Address: Tulkarm - Nablus Street       العنوان :  طولكرم - شارع نابلس

Applicant for Correspondence:  
Al-ghazal factory company for salads and 
Nutrients
Tulkarm - Nablus Street   

كة مصنع الغزال للسلطات والمواد الغذائية عنوان التبليغ  :  �ش
 طولكرم - شارع نابلس

Goods/Services:
Marketing , Demonstration of goods

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
) التسويق ,عرض السلع ) 

  

 

Date :12/09/2021  التاريخ :12/09/2021

Trademark No.:41284 العالمة التجارية رقم :  41284

Class: 10 ي الصنف :   10
�ف

Applicant Name: inventis audiology equipment  بإسم :  انفينتس اوديولوجي أكويبمينت

Applicant Address :Padova ,Italy  
                  

العنوان :  بادوا , ايطاليا  

Applicant for Correspondence:  
mohamad Adeb Abu Shehab 
Palestine - Nanblus - Sufian St - Al-Shanteer 
Building - 5th Floor - Riyadeh for Law, Intellecual 
Property & Arbitration -
 e-mail : Mohammad@riyadehlaw.com

عنوان التبليغ  :  محمد اديب ابو شهاب , 
  - نابلس - شارع سفيان - عمارة الشنتري - ط 5 - مكتب ريادة للمحاماه و 

الملكية الفكرية و التحكيم  
 Mohammad@riyadehlaw.com : ي

و�ف بريد الكرت

Goods/Services:
Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and 
instruments, artificial limbs, eyes and teeth  orthopedic 
articles  suture materials 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أجهزة وأدوات جراحية وطبية وطب أسنان وبيطرية، أطراف وعيون 

، مواد خياطة أو درز الجروح.  وأسنان إصطناعية، أدوات تجبري

  

 

Date :29/09/2021  التاريخ :29/09/2021

Trademark No.:41407 العالمة التجارية رقم :  41407

4  

5  
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Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Tanweerat Al-Shorouk Trading 
Company 

وق للتجاره  كة تنويرات الرش بإسم :  �ش

Applicant Address: salfeet - kefil hares   العنوان :  سلفيت - كفل حارس

Applicant for Correspondence:  
Adv Rabee Hammad 
Adv Rabee Hammad Ramallah, Al-Bakry Building, 
8th floor, Mobile 0568000521    

عنوان التبليغ  :  المحامي ربيع حماد 
 المحامي ربيع حماد رام الله عمارة البكري ط 8 جوال 0568000521 

Goods/Services:
sanitary apparatus and isntallations , accumulators 
(heat -- ) , ceiling lights , electric lamps , heating plates , 
ice boxes , light diffusers , fanc , light bulbs , electric 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اجهزة وتمديدات صحية , مركمات حرارية , اضواء السقف , مصابيح 

ف , ثالجات , ادوات نرش الضوء , مراوح ,  كهربائية , لواح تسخ�ي
بصيالت مصابيح كهربائية . 

LIGHTING اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

 

Date :03/10/2021  التاريخ :03/10/2021

Trademark No.:41454 العالمة التجارية رقم :  41454

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: MOTIX  liliinara walkahraba 
COMPANY 

نارة والكهربائيات  كة موتكس لالإ بإسم :  �ش

Applicant Address :salfeet - kefil hares   العنوان :  سلفيت - كفل حارس

Applicant for Correspondence:  
 Adv Rabee Hammad 
 Adv Rabee Hammad Ramallah, Al-Bakry 
Building, 8th floor, Mobile 0568000521    

عنوان التبليغ  :  المحامي ربيع حماد
 المحامي ربيع حماد رام الله عمارة البكري ط 8 جوال 0568000521

Goods/Services:
sanitary apparatus and isntallations , accumulators 
(heat -- ) , ceiling lights , electric lamps , heating plates 
, ice boxes , light diffusers , fanc , light bulbs , electric 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــقف ,  ــواء الس ــة , اض ــات حراري ــة , مركم ــدات صحي ــزة وتمدي اجه
ف , ثالجــات , ادوات نــرش الضــوء ,  مصابيــح كهربائيــة , لــواح تســخ�ي

ــة .  ــح كهربائي مــراوح , بصيــالت مصابي

Lighting اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  

6  
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Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42488 العالمة التجارية رقم :  42488

Class: 36 ي الصنف :   36
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address :1000 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

  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42489 العالمة التجارية رقم :  42489

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: Target Brands, Inc.  بإسم :  تارجيت براندز، انك

Applicant Address :1000 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

7  
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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 الب�يــات 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 الب�ي 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 

  

 

Date :20/03/2022  التاريخ :20/03/2022

Trademark No.:42490 العالمة التجارية رقم :  42490

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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Date :31/03/2022  التاريخ :31/03/2022

Trademark No.:42585 العالمة التجارية رقم :  42585

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: i Shock Car and Mobile 
Accessories Company Limited Private 
Shareholding 

كة اي شوك لكماليات السيارات والموبايل المساهمه  بإسم :  �ش
الخصوصية المحدودة 

Applicant Address: Nablus - Faisal Street - near 
the Education 

بية والتعليم   العنوان :  نابلس- شارع فيصل- بجانب الرت

Applicant for Correspondence:  
Lawyer Tamer Aqel Abdel Karim Awadah 
Nablus - Sufyan Street - Aloul Abu Salha Building 
- eighth floor 0599777290   

عنوان التبليغ  :  المحامي تامر عقيل عبد الكريم عوادة 
 نابلس - شارع سفيان - عمارة عالول ابو صالحة - الطابق الثامن 

0599777290

Goods/Services:
Mobile devices, mobile accessories, and everything 
related to mobile phones 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اجهزة الجواالت واكسسوارات الجواالت وكل ما يتعلق بالجواالت 

  

 

Date :30/03/2022  التاريخ :30/03/2022

Trademark No.:42603 العالمة التجارية رقم :  42603

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Mercy Medicine Store  سي لالدوية بإسم :  مستودع مري

Applicant Address :Al-Sowwaneh – Tulkarm, West 
Bank, Palestine 

ف   العنوان :  الصوانة – طولكرم، الضفة الغربية، فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخ�ف 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:
Cosmetics 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات التجميل  مستح�ف

10  
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Date :07/04/2022  التاريخ :07/04/2022

Trademark No.:42631 العالمة التجارية رقم :  42631

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: GIULIANI S.p.A.  .ايه. ي ي أس.�ب
بإسم :  جيوليا�ف

Applicant Address :Via Palagi 2 20129 Milano, Italy   العنوان :  فيا باالجي 2 ، 20129 ميالنو، ايطاليا

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; sanitary preparations 
for medical purposes; dietetic substances adapted for 
medical use; disinfectants; all of the aforesaid goods 
being intended for gynaecological or reproductive 
system hygiene and/or care 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات الصحيــة الألغــراض  ات الصيدالنيــة؛ المســتح�ف المســتح�ف
؛ ي ــىب ــتخدام الط ــدة اللس ــة المع ــة الغذائي ــواد الحمي ــة؛ م  الطبي

.المطهــرات؛ جميــع الســلع المذكــورة أعالــه مخصصــة للنظافــة و / 
أو الرعايــة الخاصــة بأمــراض النســاء أو الجهــاز التناســىي 

  

 

Date :23/05/2022  التاريخ :23/05/2022

Trademark No.:42793 العالمة التجارية رقم :  42793

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: NGK SPARK PLUG CO., LTD.  .ي دي
بإسم :  أن جي كاي سبارك بلوج كو.، أل �ت

Applicant Address1-1-1: , Higashisakura, Higashi-
ku, Nagoya-shi, Japan 

ي ، 
- كو، ناجويا - سش ي

العنوان :  1-1-1، هايجاشيساكورا، هايجاسش
اليابان  

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

13  
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Goods/Services:
Apparatus for measuring concentration of fuel vapor, 
oxygen, nitrogen, oxide, hydrocarbon, methane, alcohol 
and hydrogen in air or gas; apparatus for measuring 
concentration of fuel vapor, oxygen, nitrogen oxide, 
hydrocarbon, methane, alcohol and hydrogen, and 
controlling air/fuel ratio in the exhaust gas from 
internal combustion engines, boilers, incinerators, 
gas turbines, generators and fuel cells; knock sensors; 
pressure sensors; temperature sensors; outdoor 
air sensors for measuring air quality; load sensors; 
hydrogen leak detection sensors; urea sensors; speed 
sensors; sensors for measuring the position of liquid; 
position sensors; sensors for measuring flow rate of gas, 
air and liquid; gear position sensors of transmission; 
anti-theft infrared sensors; liquid detection sensors; 
impact detection sensors; illuminance sensors; sensors 
for measuring air inhalation speed; parking aid sensors; 
electromagnetic sensors; ultrasonic sensors; sensors 
[measurement apparatus], other than for medical 
use; acceleration sensors; vibration sensors; velocity 
sensors; motion sensors; gas sensors; optical sensors; 
infrared sensors; photoelectric sensors. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  وجــ�ي والنيرت ف  واالأكســج�ي الوقــود  بخــار  ف  تركــري لقيــاس  جهــاز 
ف  والهيدروجــ�ي والكحــول  والميثــان  والهيدروكربــون  واالأكســيد 
الوقــود  بخــار  ف  تركــري لقيــاس  جهــاز  ؛  الغــاز  أو  الهــواء  ي 

�ف
والميثــان  والهيدروكربــون  ف  وجــ�ي النيرت وأكســيد  ف  واالأكســج�ي
ي نســبة الهــواء / الوقــود 

ف ، والتحكــم �ف والكحــول والهيدروجــ�ي
والغاليــات  الداخــىي  اق  االحــرت مــن محــركات  العــادم  غــاز  ي 

�ف
والمحــارق والتوربينــات الغازيــة والمولــدات وخاليــا الوقــود ؛ 
ــات  ــط؛ مجس ــعار الضغ ــزة استش ــعار أجه ــزة االستش ــدق أجه ت
 درجــة الحــرارة أجهــزة استشــعار الهــواء الخارجيــة لقيــاس جــودة

 . ف ــ�ي ــرب الهيدروج ــف ت ــات كش ــل مجس ــات الحم ــواء ؛ مجس اله
اليوريــا مجســات الرعــة مجســات لقيــاس موضــع  مجســات 
الســائل ؛ مجســات الموضــع أجهــزة استشــعار لقيــاس معــدل 
وس  ــرت ــع ال ــعرات موض ــائل ؛ مستش ــواء والس ــاز واله ــق الغ تدف
الخاصــة بناقــل الحركــة ؛ أجهــزة استشــعار االأشــعة تحــت الحمــراء 
المضــادة للرقــة. مجســات الكشــف عــن الســوائل مجســات 
ضــاءة مجســات لقيــاس �عــة  كشــف الصدمــات مجســات االإ
استنشــاق الهــواء ؛ مجســات مســاعدة وقــوف الســيارات مجســات 
أجهــزة  الصوتيــة  فــوق  بالموجــات  مجســات  كهرومغناطيســية 
االستشــعار [جهــاز القيــاس] ، بخــالف االســتخدامات الطبيــة ؛ 
ــات  ــة مجس ــات الرع از مجس ف ــرت ــات االه ــارع مجس ــات التس مجس
الحركــة مجســات الغــاز مجســات ب�يــة مجســات االأشــعة تحــت 

ــة.  ــات كهروضوئي ــراء مجس الحم

  

 

Date :25/05/2022  التاريخ :25/05/2022

Trademark No.:42798 العالمة التجارية رقم :  42798

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Mohammed Mostafa Saad 
Mohammed Abdel Baqi and partners, Moamen 
Factory for Perfumes and Cosmetics 

يكية، مصنع  ي و�ش
بإسم :  محمد مصطفي سعد محمد عبد البا�ت

ات التجميل  مؤمن للعطور ومستح�ف

Applicant Address: Plots No. (19-20) Industrial 
zoon, Nautical The Pelvis Fishy, South Port Said, 
Port Said, Egypt 

العنوان :  القطع ارقام )19 - 20) بالمنطقة الصناعية، بحري 
الحوض السمىك، جنوب بورسعيد، بورسعيد، م�  

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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Goods/Services:
Incense; Joss sticks; perfumery, essential oils, 
cosmetics. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تجميل.  بخور، عود البخور، عطور وزيوت عطرية، مستح�ف

  

 

Date :25/05/2022  التاريخ :25/05/2022

Trademark No.:42799 العالمة التجارية رقم :  42799

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Mohammed Mostafa Saad 
Mohammed Abdel Baqi and partners, Moamen 
Factory for Perfumes and Cosmetics 

يكية، مصنع  ي و�ش
بإسم :  محمد مصطفي سعد محمد عبد البا�ت

ات التجميل  مؤمن للعطور ومستح�ف

Applicant Address: Plots No. (19-20) Industrial 
zoon, Nautical The Pelvis Fishy, South Port Said, 
Port Said, Egypt 

العنوان :  القطع ارقام )19 - 20) بالمنطقة الصناعية، بحري 
الحوض السمىك، جنوب بورسعيد، بورسعيد، م�  

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:
Incense; Joss sticks; perfumery, essential oils, cosmetics 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات تجميل  بخور، عود البخور، عطور وزيوت عطرية، مستح�ف

  

 

Date :20/06/2022  التاريخ :20/06/2022

Trademark No.:42943 العالمة التجارية رقم :  42943

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: De Roblin, Inc.  ف انك كة دي روبل�ي بإسم :  �ش

Applicant Address :17011 Green Drive, City of 
Industry, California, USA 

ي، كاليفورنيا،  ي اوف اندسرت
العنوان :  17011 جرين درايف، سيىت

الواليات المتحدة االأمريكية  

16  

15  



12

2022\11\01العدد الخامس 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:
Online retail store services featuring nail care 
preparations, cosmetic preparations for nails, non-
medicated skin care preparations, hair care preparations, 
cosmetic eye care preparations, and equipment and 
accessories thereof; Online wholesale store services 
featuring nail care preparations, cosmetic preparations 
for nails, non-medicated skin care preparations, hair 
care preparations, cosmetic eye care preparations, and 
equipment and accessories thereof; retail store services 
featuring nail care preparations, cosmetic preparations 
for nails, non-medicated skin care preparations, hair 
care preparations, cosmetic eye care preparations, and 
equipment and accessories thereof; wholesale store 
services featuring nail care preparations, cosmetic 
preparations for nails, non-medicated skin care 
preparations, hair care preparations, cosmetic eye care 
preparations, and equipment and accessories thereof 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تعــرض  ي 

الــىت نــت  نرت االإ عــرب  بالتجزئــة  بيــع  متاجــر  خدمــات 
ــر،  ــل االأظاف ات تجمي ــتح�ف ــر، مس ــة باالأظاف ات العناي ــتح�ف مس
ات العنايــة  ة غــري الدوائيــة، مســتح�ف ات العنايــة بالبــرش مســتح�ف
ات التجميــل للعنايــة بالعيــون، ومعداتهــا  بالشــعر، مســتح�ف
ي تعرض 

نت الــىت نرت وملحقاتهــا؛ خدمــات متاجــر بيــع بالجملة عــرب االإ
ــر،  ــل االأظاف ات تجمي ــتح�ف ــر، مس ــة باالأظاف ات العناي ــتح�ف مس
ات العنايــة  ة غــري الدوائيــة، مســتح�ف ات العنايــة بالبــرش مســتح�ف
ات التجميــل للعنايــة بالعيــون، ومعداتهــا  بالشــعر، مســتح�ف
ات  ي تعــرض مســتح�ف

وملحقاتهــا؛ متاجــر البيــع بالتجزئــة الــىت
ات  ــتح�ف ــر، مس ــل االأظاف ات تجمي ــتح�ف ــر، مس ــة باالأظاف العناي
ــعر،  ــة بالش ات العناي ــتح�ف ــة، مس ــري الدوائي ة غ ــرش ــة بالب العناي
ــا؛  ــا وملحقاته ــون، ومعداته ــة بالعي ــل للعناي ات التجمي ــتح�ف مس
ات العنايــة باالأظافر،  ي تعــرض مســتح�ف

متاجــر البيــع بالجملــة الــىت
ة غــري  ات العنايــة بالبــرش ات تجميــل االأظافــر، مســتح�ف مســتح�ف
ــل  ات التجمي ــة بالشــعر، مســتح�ف ات العناي ــة، مســتح�ف الدوائي

ــا  ــا وملحقاته ــون، ومعداته ــة بالعي للعناي

  

 

Date :22/06/2022  التاريخ :22/06/2022

Trademark No.:42960 العالمة التجارية رقم :  42960

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
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Date :22/06/2022  التاريخ :22/06/2022

Trademark No.:42961 العالمة التجارية رقم :  42961

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 :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42965 العالمة التجارية رقم :  42965

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: FOX’S BISCUITS LIMITED  بإسم :  فوكس بيسكيتس ليمتد

Applicant Address: c/o Fieldfisher Llp, Riverbank 
House, 2 Swan Lane, London, England, EC4R 3TT 

، ريفربانك هاوس، 2 سوان  ي /او فيلدفيرش ال ال �ب العنوان :  سي
ي  

ي �ت
4ار3�ت ا، اي سي الين، لندن، انجلرت

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخ�ف 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

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal 

18  
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Goods/Services:
Biscuits; biscuit confectionery; bakery goods but 
excluding croutons; preparations for making bakery 
goods; dough, batter and mixes; chocolate; chocolate 
confectionery; confectionery excluding medicated and 
non-medicated sugar confectionery; wafers, cakes; ice 
creams and edible ices; sorbets; ice cream products; 
puddings; savoury biscuits; crackers; cereal bars and 
energy bars; snack bars containing a mixture of grains, 
nuts and dried fruit 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف  بسكويت؛ حلوى البسكويت؛ بضائع المخابز باستثناء الخرب

ف  ، العج�ي ف المحمص؛ االستعدادات لصنع منتجات المخابز؛ العج�ي
والخلطات؛ شوكوالتة؛ حلويات الشوكوالتة؛ الحلويات باستثناء 

الحلويات السكرية الطبية وغري الطبية؛ الرقائق، الكعك؛ المثلجات 
اب؛ منتجات المثلجات  )البوظة) والمثلجات الصالحة لالأكل؛ �ش

)البوظة) ؛ مهلبية؛ بسكويت مالح؛ بسكويت؛ قوالب غالل 
)البقوليات) وقطع الطاقة؛ وجبات خفيفة تحتوي عى خليط من 

غالل)البقوليات)، جوز والفواكه المجففة 

  

 

Date :23/06/2022  التاريخ :23/06/2022

Trademark No.:42969 العالمة التجارية رقم :  42969

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Yasmine Mamoun Ismail Rano  ف  مأمون إسماعيل رنو بإسم :  ياسم�ي

Applicant Address :nablus-amman street   العنوان :  نابلس-شارع عمان

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
 0599652979 - com.gmail@abuzant.j.saed -الطابق الخامس-

Goods/Services:
Candy, caramel (candy), chocolate, cocoa, sweets, 
fondant (sweets), molasses, chocolate mousse, mint 
sweets, sugar, sugar sweets, vanilla (flavoring), 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أقــراص  حلويــات،  كاكاو،  شــوكالتة،  كراميل)حلــوى)،  حلــوى، 
ســكرية)حلويات)، دبــس الســكر، موســية للشــوكالتة، حلويــات 

بالنعنــع، ســكر، حلويــات الســكر، فانيال)منكهــة). 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة كوكو كراميلو باللغة  اشرت
ية ف العربية واالنجلري
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Date :29/06/2022  التاريخ :29/06/2022

Trademark No.:43008 العالمة التجارية رقم :  43008

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: Hani Shaheen  ف ي شاه�ي
بإسم :  ها�ف

Applicant Address :Hebron - Second Hawez                                        ي
العنوان :  الخليل - الحاووز الثا�ف

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Tobacco  smokers’ articles  matches. 

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

TOBACCO اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :29/06/2022  التاريخ :29/06/2022

Trademark No.:43014 العالمة التجارية رقم :  43014

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Beauty Mix for Cosmetics 
Establishment 

بإسم :  مؤسسة خلطة الجمال لمواد التجميل 

Applicant Address: Amman, Shafa Badran, close 
to Abdeen Stores 

العنوان :  عمان، شفا بدران، قرب محالت عابدين  

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

21  
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Goods/Services:
Skin and body care products, cosmetics, hair care 
products, body creams, lotions, facial creams, body 
and face cleansing preparations for cosmetics uses, 
shampoos, perfumes, make up products 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات التجميــل،  ة، مســتح�ف منتجــات العنايــة بالجســم والبــرش
منتجــات العنايــة بالشــعر، كريمــات الجســم، غســوالت التجميــل 
ات تنظيــف الجســم والوجــه  الســائلة، كريمــات الوجــه، مســتح�ف

ــور  ــامبو، العط ــل، الش ــات التجمي لغاي
  

 

Date :05/07/2022  التاريخ :05/07/2022

Trademark No.:43030 العالمة التجارية رقم :  43030

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Zubaidi Dates Company for 
Import and Export  

اد والتصدير   ستري كة تمور الزبيدي لالإ بإسم :  �ش

Applicant Address: Jericho Zbeidat Main Street 
Mobile 0598108028   

العنوان :  أريحا زبيدات الشارع الرئيسي جوال 0598108028    

Applicant for Correspondence:  
Zubaidi Dates Company for Import and Export  
Jericho Zbeidat Main Street Mobile 0598108028   

اد والتصدير   ستري كة تمور الزبيدي لالإ عنوان التبليغ  :  �ش
 أريحا زبيدات الشارع الرئيسي جوال 0598108028

Goods/Services:
Dates 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور

 PALM اطات خاصة:عدم الحماية عى رسمة النخلة وكلمة اشرت
بمعزل عن العالمة

  

 

Date :06/07/2022  التاريخ :06/07/2022

Trademark No.:43049 العالمة التجارية رقم :  43049

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

23  
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Applicant Name: Najem al-hamoud &sons 
consumer goods trading company 

كة نجم الحمود واوالدة لتجارة المواد االستهالكية  بإسم :  �ش

Applicant Address :tobas        058163412  العنوان :  ‘طوباس

Applicant for Correspondence:  
adv . Aktham Solyman 
Jenin - Al Dakhiliyah Roundabout - Al Nimr 
Commercial Complex - 3rd Floor   

عنوان التبليغ  :  المحامي : اكثم وجيه عبدالرحمن سليمان 
ف - دوار الداخلية - مجمع النمر التجاري - ط3 0598163412  جن�ي

Goods/Services:
.After-share lotion, air fragrancing preparations, 
alkali(volatile)(ammonia)(detergent), antipers pirant 
soup, antipers pirants(toiletries), aromatics(essential 
oils), ash(volcanic-)for cleaning, balms other than 
for medical purposes, baths(cosmetic preparations 
for-)beard dyes, beauty masks, bleaching 
perparations(decolorants)for cosmetic purposes, 
bleaching preparations, blueing for laundry, boot 
cream, boot polish, brightening chemicals(color-
(colour-)-)for household purposes(laundry), cakes of 
toilet soap, canned pressurized air for cleaning and 
dusting purposes, chalk(cleaning-), cleaning milk for 
toilet purposes, cloths impregnated with a detergent 
for cleaning, color- brightening chemicals for household 
purposes(laurdry), colour- removing preparations 
cosmetic kits, cotton sticks for cosmetic purposes, 
cotton woll for cosmetic purposes creams(cosmetic-), 
creams for leather, creams(skin whitening), degreasers 
other than for use in manufacturing processes 
dentifrices, deodorant soup, deodorants for human 
beings or for animals, depilatories, douching 
preparations for personal sanitary or deodorant 
purposes(toiletries), dry shampoos, drying agents for 
dishwashing machines, eau de cologne, extracts of 
flowers(perfumes), eyebrow cosmetics, fabric softeners 
for laundry use floor wax, floor wax removers(scouring 
preparations), foot perspiration(soap for-), furbishing 
preparations, glass cloth, glass paper, grinding 
preparations, hair lotions, hydorgen peroxide for 
cosmetic purposes, hypochloride(potassium), javelle 
water, laundry bleach, laundry starch, lotions(tissucss 
impregnated with cosmetic-), medicated soap, mouth 
washes not for medical purposes, oil of turpentine for 
degreasing, paint stripping preparations, pastesfor 
razor strops, pets(shampoos for-), polish for furniture 
and flooring, pomades for cosmetic purposes, 
potpourris(fragrances), rose oil, rust removing 
preparations, scale removing preparations for 
household purposes, scented water, scouring solutions, 
shampoos, shaving soup, shining preparations(polish), 
shoe cream, soup(antipers pirant-), soap for 
brightening textile, soda(bleaching-), stain removers,

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تعطــري  ات  مســتح�ف الحالقــة,  بعــد  لمــا  )لوشــن)  غســول 
مضــاد  صابــون  مطايرة)أمونيا))منظــف),  قلويــة  مــادة  الجــو, 
ــة),  ــوت عطري ــت), عطور)زي ــواد توالي ــادات للعرق)م ــرق, مض للع
الأغــراض  المســتخدم  بخــالف  بلســم  للتنظيــف,  ي 

بــركا�ف رمــاد 
اللحــى,  اصبــاغ  لالأســتحمام,  تجميليــة  ات  مســتح�ف طبيــة, 
ألوان)الأغــراض  ق�)مزيــالت  ات  مســتح�ف تجميليــة,  أقنعــة 
ــة  ــس), نيل ــيل المالب ــ� االأقمشة)لغس ات ق ــتح�ف ــل, مس التجمي
ــة,  ــة, ملمعــات لالأحذي ــاء), كريمــات لالحذي لغســيل)الصبغة الزرق
لية)للغســيل), قطــع  ف كيماويــات لتصنيــع االألــوان لالأغــراض المرف
ــف  ــراض التنظي ــب الأغ ي عل

ــوط �ف ــواء مضغ ــة, ه ــون الزين ــن صاب م
وتنفيــض الغبــار, طباشــري تنظيــف, حليــب منظــف الأغــراض الزينــة, 
بــة بمنظــف لغــرض التنظيــف, كيماويــات لتصنيــع  أقمشــة مرش
ات ازالــة االألــوان,  ), مســتح�ف لية)غســيل وكي ف االألــوان لالأغــراض المرف
ي 

أطقــم تجميــل, أعــواد قطــن الأغــراض التجميــل, غــزل قطــىف
ــوغ,  ــد المدب ــات للجل ــة, كريم ــات تجميلي ــل, كريم ــراض التجمي الأغ
ــتخدمة  ــالف المس ــون بخ ــالت ده ة, مزي ــرش ــض الب ــات لتبي كريم
ات تنظيــف  العمليــات التصنيعيــة, منظفــات اســنان, مســتح�ف
أطقــم االســنان, صابــون الأزالــة الروائــح الكريهــة, مزيــالت الروائــح 
ات  مســتح�ف شــعر,  مزيــالت  الحيــوان,  أو  لالأنســان  الكريهــة 
اغتســال الأغــراض صحيــة شــخصية أو الزالــة الروائــح الكريهة)مــواد 
تجفيــف  عوامــل  الجــاف,  الشــامبو  ات  مســتح�ف التواليــت), 
لغســاالت الصحــون, مــاء الكولونيــا, خالصــات زهور)عطــور), 
ات تجميــل الحواجــب, ملينــات لالأقمشــة تســتخدم  مســتح�ف
ــات,  ــمع االرضي ــالت ش ــات, مزي ــمع االرضي , ش ــىكي ــيل وال ي الغس

�ف
ات تلميــع, قمــاش زجــاج  صابــون لتعــرق االقــدام, مســتح�ف
ات جلــخ, غسوالت)لوشــن) للشــعر, بروكســيد  للســنفرة, مســتح�ف
ــاء  ــيوم, م ــد البوتاس ــو كلوري ــل, هيب ــراض التجمي ف الأغ ــ�ي الهيدروج
ــة  ــل ورقي ــيل, منادي ــأ الغس , نش ــىكي ــيل وال ــارص للغس ــل, ق جافي
, غســوالت للفــم  ي بــة بغسوالت)لوشــن) تجميليــة, صابــون طــىب مرش
ات  ف الأزالــة الدهون, مســتح�ف بنتــ�ي ليســت لغايــات طبيــة, زيــت الرت
شــامبو  الحالقــة,  أمــواس  لشــحذ  ف  معاجــ�ي الدهــان,  ازالــة 
ــراض  ــم الأغ ــات, مراه ــاث واالأرضي ــع لالأث ــة, ملم ــات االأليف للحيوان
ــح  ــة المعطرة)روائ ــورد المجفف ــن أوراق ال ــات م ــل, مزيج التجمي
ات  ات ازالــة الصــدأ, مســتح�ف طيبــة), زيــت الــورد, مســتح�ف
 , ــىي ــل ج ــر, محالي ــاء معط ــة, م لي ف ــراض المرف ــور لالغ ــة القش الزال
ــات  ــات), كريم ات تلميع)ملمع ــتح�ف ــة, مس ــون حالق ــامبو, صاب ش
لالأحذيــة, صابــون مضــاد للعــرق, صابــون لتصنيــع النســيج, صــودا 
ات تبييــض, مزيــالت البقــع, أعــواد قطن)مــواد تواليــت), مســتح�ف
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swabs(toiletries), unblocking drainpipes(preparations 
for-), wall paper cleaning preparations, wax(depilatory-), 
windscreen cleaning liquids.       

ورق  تنظيــف  ات  مســتح�ف الت�يــف,  أنابيــب  انســداد  لمنــع 
ــف زجــاج الســيارات،  ــة الشــعر, ســوائل لتنظي جــدران, شــمع ازال

كلــور ، مدهــش ، محــارم.
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام

  

 

Date :07/07/2022  التاريخ :07/07/2022

Trademark No.:43054 العالمة التجارية رقم :  43054

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Hend hasan ahmad mashahreh بإسم :  هند حسن احمد مشاهرة

Applicant Address :       0525455537  قية العنوان :  السواحرة الرش

Applicant for Correspondence:  
Hend hasan ahmad mashahreh

عنوان التبليغ  :  هند حسن احمد مشاهرة
قية  0525455537  السواحرة الرش

Goods/Services:
Computer programmes(programs),recorded

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يل) ف برامج كمبيوتر ) برمجيات قابلة للترف

اطات خاصة:عدم الحماية عى دار الحفاظ للنرش والطباعة اشرت

  

 

Date :14/07/2022  التاريخ :14/07/2022

Trademark No.:43056 العالمة التجارية رقم :  43056

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

25  

26  
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Applicant Name: Tayseer Qarawi & Partners Food 
Industry co. 

كاه لصناعة المواد الغذائية  كة تيسري قرعاوي و�ش بإسم :  �ش

Applicant Address :palestine -jenin         ف ف - جن�ي العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
adv . hamza samoudy
Jenin - Interior Circle - Al Areej Building - 2nd 
floor   

عنوان التبليغ  :  المحامي : حمزة باسم فؤاد سمودي 
ف - دوار الداخلية - عمارة االريخ - ط2 0598243159  جن�ي

Goods/Services:
hummus ( hummus dough ), meat , cooked meat , 
canned meat , fish fillets, yoghurt , buttermilk , potato 
chips , pickled cucmber , pickles , milk , preserved olives 
, preserved peas , canned vegetables , sauerkraut , salad 
vegetables , salted fish , salted meat , vegetable juice for 
cooking , tomato paste , fruit salad

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حمــص ) عجينــة حمــص ) ،لحــوم ، لحــوم مطبوخــة ، لحــم 
ف مخيــض  ف رائــب ) زبــادي ) ، لــ�ب ائــح ســمك فيليــه ، لــ�ب معلــب ، �ش
ن رقائــق بطاطــا ن خيــار مخلــل ، مخلــالت ، حليــب ن زيتــون 
وات معلبــة ، مخلــل الملفــوف  محفــوظ ، بازيــالء محفوظــة ، خــ�ف
ــري  ــة ، عص ــوم مملح ــح ، لح ــمك ممل وات ن س ــ�ف ــلطة الخ ، س

ــه . ــلطة فواك ــدورة ، س ــون بن ــخ ، معج وات للطب ــ�ف خ
  

 

Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43098 العالمة التجارية رقم :  43098

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address :Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخ�ف 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

 Limited Property Intellectual Ghazaleh-Abu Talal 

Goods/Services:
perfumes, incense, essential oils, cleaning materials, 
floor cleaning materials, furniture washing materials, of 
all kinds, and detergents of all kinds. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــواد  ــف ، م ــواد التنظي ــة ، م ــوت العطري ــور ، الزي ــور ، البخ العط
تنظيــف االرضيــات ، مــواد غســيل االقمشــة ، الصابــون بأنواعــه ، 

ــا.  المنظفــات بأنواعه

27  
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Date :18/07/2022  التاريخ :18/07/2022

Trademark No.:43099 العالمة التجارية رقم :  43099

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address :Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

Applicant for Correspondence:  
ي انتلكتشوال غزالة ابو طالل

ج عمارة / ليمتد بروبر�ت فهة شارع ,االخ�ف 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:
All paper products, paper towels of different colors, 
packaging bags, stationery. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جميع المنتجات الورقية ، المحارم الورقية باختالف الوانها ، 

اكياس التغليف ، القرطاسية. 

  

 

Date :25/07/2022  التاريخ :25/07/2022

Trademark No.:43115 العالمة التجارية رقم :  43115

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Loai Salah Salman AL Qawameh  بإسم :  لؤي صالح سلمان القواسمة

Applicant Address: Hebron - shaaba   العنوان :  الخليل - شعابة

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Switchboard 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لوحات مفاتيح كهربائية 

28  
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Date :19/07/2022  التاريخ :19/07/2022

Trademark No.:43118 العالمة التجارية رقم :  43118

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: 1948 Restaurants Company, 
General Ordinary

كة مطاعم 1948 عادية عامة بإسم :  �ش

Applicant Address :nablus - 25 street - 
0598175502 -tariqkouni@gmail.com   

العنوان :  نابلس - شارع 25 -0598175502 -
    tariqkouni@gmail.com

Applicant for Correspondence:  
1948 Restaurants Company, General Ordinary
nablus - 25 street - 0598175502 -tariqkouni@
gmail.com   

كة مطاعم 1948 عادية عامة عنوان التبليغ  :  �ش
com.gmail@tariqkouni- 0598175502- 25 نابلس - شارع 

Goods/Services:
providing food and drink; temporary accommodation

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات  خدمات تقديم االطعمه والمرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى صورة المفتاح بمعزل عن  اشرت
العالمة

  

 

Date :19/07/2022  التاريخ :19/07/2022

Trademark No.:43119 العالمة التجارية رقم :  43119

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: 1948 Restaurants Company, 
General Ordinary

كة مطاعم 1948 عادية عامة بإسم :  �ش

Applicant Address: nablus - 25 street - 
0598175502 -tariqkouni@gmail.com   

العنوان :  نابلس - شارع 25 -0598175502 
    -tariqkouni@gmail.com

30  
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Applicant for Correspondence:  
1948 Restaurants Company, General Ordinary
nablus - 25 street - 0598175502 -
tariqkouni@gmail.com   

كة مطاعم 1948 عادية عامة عنوان التبليغ  :  �ش
com.gmail@tariqkouni- 0598175502- 25 نابلس - شارع 

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات  خدمات تقديم االطعمه والمرش

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة شعب واحد تراث واحد  اشرت
مكان واحد وصورة المفتاح

  

 

Date :19/07/2022  التاريخ :19/07/2022

Trademark No.:43120 العالمة التجارية رقم :  43120

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  .يز اوهايو، اينك ي جي اندسرت ي �ب بإسم :  �ب

Applicant Address :3800 West 143rd Street, 
Cleveland, Ohio 44111, USA 

يت، كليفالند، اوهايو 44111،  العنوان :  3800 وست 143 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:
Hand detergent; hand paste; detergents and 
preparations for cleaning, polishing, de-greasing; 
products and solvents for removing paints; polishing 
waxes; detergent agents for stone; detergents and 
preparations for cleaning and polishing hulls of boats 
made of fiberglass and other materials; products for 
cleaning vehicles. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  ومســتح�ف المنظفــات  اليــد،  معجــون  اليــد،  منظفــات 
ــة  ــات الزال ــات ومذيب ــحوم، منتج ــة الش ــع وازال ــف والتلمي التنظي
الدهانــات، شــمع التلميــع، عوامــل التنظيــف للحجــر، المنظفــات 
ــن  ــة م ــوارب المصنوع ــاكل الق ــع هي ــف وتلمي ات لتنظي ــتح�ف ومس
ــات.  ــف المركب ــات تنظي ــرى، منتج ــواد اخ ــة وم ــاف الزجاجي االلي

  

 

Date :19/07/2022  التاريخ :19/07/2022

Trademark No.:43121 العالمة التجارية رقم :  43121

32  
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Class: 2 ي الصنف :   2
�ف

Applicant Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  .يز اوهايو، اينك ي جي اندسرت ي �ب بإسم :  �ب

Applicant Address :3800 West 143rd Street, 
Cleveland, Ohio 44111, USA 

يت، كليفالند، اوهايو 44111،  العنوان :  3800 وست 143 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:
Primers; high solids primers; compounds for primers; 
additives for paints; additives for coverings; additives 
for paints in the form of binding agents; additives for 
paints in the form of reducers; additives for paints 
in the form of initiators; sealants [paints]; sealing 
primers; sealants for paint; protective coverings with 
sealing qualities for use on metals [paints|; protective 
coverings for metals; protective coverings for surfaces 
[paints]; transparent protective coverings for vehicles; 
protective covering compounds [paints]; paints; 
binding agents for paints; lacquers and paints; paints 
for use in the motor vehicle sector; thinners for paints, 
coverings and various paints; colour bases for paints; 
transparent finishing in the form of paints; paints for 
protection against rust; water-repellent fungicide 
paints for wood; preparations for drying paints; wood-
stains [fixatives] in the form of paints; undercoat for 
surfaces to be painted; enamels [paints]; enamels for 
use in the motor vehicle sector; ceramic glasses for 
use in the motor vehicle sector; enamels in the form of 
paints; colorants; thinners for colorants; anti-fouling 
colorant paints; colorants for industrial use; colorants 
for plastic materials; colorants for cellulose materials; 
colorants for liquid grouts; dyes, colorants, pigments 
and inks; anti- corrosion waxes; covering compounds 
for the conservation of stone masonry [paints or oils]; 
coverings for protecting stone from water [paints or 
oils]; compounds for coverings to be applied to stone 
works [paints]; preserving products against rust and 
wood deterioration; wood stains and thickeners for 
plasters inks; preserving paints; natural resins in the 
raw state. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــعال، اضاف ــات لالش ــعلة، مركب ــه مش ــواد اولي ــعالت، م المش
ــكل  ــى ش ــات ع ــات للدهان ــة، اضاف ــات لالغطي ــات، اضاف للدهان
عوامــل ربــط، اضافــات للدهانــات عــى شــكل مخفضــات، اضافــات 
للتــرب  مانعــة  مــواد  مبادئــة،  مــواد  عــى شــكل  للدهانــات 
)دهانــات)، مــواد مانعــة للتــرب للدهــان، أغطيــة واقيــة بجــودة 
ــة  ــات)، اغطي ــادن )دهان ــى المع ــتخدامها ع ــرب الس ــة للت مانع
واقيــة للمعــادن، اغطيــة واقيــة لالســطح )دهانــات)، أغطيــة 
ي )دهانــات)، 

واقيــة شــفافة للمركبــات، مركبــات الغطــاء الــوا�ت
دهانــات، عوامــل الربــط للدهانــات، اللــك والدهانــات، الدهانــات 
ي قطــاع الســيارات، مخففــات للدهانــات، مخففــات 

المســتخدمة �ف
للدهانــات واالغطيــة وانــواع الدهانــات المختلفــة، قواعــد االلــوان 
للدهانــات، مــواد تشــطيب شــفافة عــى شــكل دهانــات، دهانــات 
الحمايــة مــن الصــدأ، دهانــات مبيــدات الفطريــات المقاومــة 
ــات،  ــف الدهان ات لتجفي ــتح�ف ــب، مس ــتخدمة للخش ــاء المس للم
بقــع الخشــب )مثبتتــات) عــى شــكل دهانــات، طــالء طبقــة تحتيــة 
ــتخدم  ــا المس ــات)، المين ــا )دهان ــا، المين ــراد طالئه ــطح الم لالس
ي قطــاع 

�ف المســتخدم  اميك  الســري الســيارات، زجــاج  ي قطــاع 
�ف

الســيارات، المينــا عــى شــكل دهانــات، الملونــات، مخففــات 
للملونــات، دهانــات التلويــن المضــادة للقــاذورات، الملونــات 
ــات  ــات للمــواد البالســتيكية، الملون لالســتخدام الصناعــي، الملون
الصبغــات  الســائلة،  للجراثيــم  ملونــات  الســليولوز،  لمــواد 
ــات  ــآكل، مركب ــادة للت ــموع مض ، ش ــرب ــاغ والح ــات واالصب والملون
تغطيــة للحفــاظ عــى البنــاء الحجــري )دهانــات او زيــوت)، أغطيــة 
لحمايــة الحجــر مــن المــاء )دهانــات او زيــوت)، مركبــات لالأغطيــة 
المســتعملة لالعمــال الحجريــة )دهانــات)، منتجــات الحمايــة 
ــار  ــات الحب ــب والمكثف ــع الخش ــب، بق ــف الخش ــدأ وتل ــد الص ض
ي الحالــة الخــام. 

الجبــس، دهانــات المحافظــة، راتنجــات طبيعــة �ف
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Date :19/07/2022  التاريخ :19/07/2022

Trademark No.:43122 العالمة التجارية رقم :  43122

Class: 1 ي الصنف :   1
�ف

Applicant Name: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  .يز اوهايو، اينك ي جي اندسرت ي �ب بإسم :  �ب

Applicant Address :3800 West 143rd Street, 
Cleveland, Ohio 44111, USA 

يت، كليفالند، اوهايو 44111،  العنوان :  3800 وست 143 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:
Chemical products destined for industry; artificial 
resins in the raw state; plastic materials in the raw state; 
adhesives destined for industry; adhesives destined 
for the mechanical sector; waterproofing adhesives; 
polyurethane adhesives; industrial adhesives for use 
in construction; structural adhesives; epoxy adhesives; 
structural adhesives for use in the automobile sector; 
plasters, fillers and pastes for industrial use, namely, 
for land vehicle bodywork and for boat hulls; plasters 
for use in the nautical field for the bodywork of boats; 
binding agents for use in plaster formulation; sealing 
mastics for industrial use; mastic for bodywork and 
hulls; mastics and compounds for repairing vehicle 
tyres and inner tubes; compounds for filling holes 
and cracks in the body of terrestrial, airborne and 
waterborne vehicles; polyester paste-based substances 
for filling and repairing cracks in the body of terrestrial, 
airborne and waterborne vehicles; polishing paste 
for bodywork of terrestrial, airborne and waterborne 
vehicles; solid and liquid thinners for artificial resins 
used for bodywork of terrestrial, airborne and 
waterborne vehicles; thinners for industrial use, namely 
for bodywork of terrestrial, airborne and waterborne 
vehicles; mastics for synthetic resins; adhesive mastics 
for filling surface defects; melamine resin; emulsifiers 
for resins; high friction coefficient anti-corrosion resins; 
industrial detergents used during manufacturing 
processes; catalysers; hardening catalysers; catalysers 
for synthetic resins; catalyst supports; chemical 
compounds for reinforcing stone masonry; chemical

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الراتنجــات  للصناعــة،  المخصصــة  الكيماويــة  المنتجــات 
االصطناعيــة بالحالــة الخــام، المــواد البالســتيكية بالحالــة الخــام، 
مــواد الصقــة مخصصــة للصناعــة، مــواد الصقــة مخصصــة للقطاع 
، مــواد الصقــة مانعــة لتــرب المــاء، مــواد الصقــة مــن  الميكانيــىكي
ي البناء، 

، مــواد الصقــة صناعيــة لالســتخدام �ف ف مــادة البــوىلي يوريثــ�ي
ــة  ــواد الصق ، م ــسي ــة االيبوك ــواد الصق ــة، م ــة هيكلي ــواد الصق م
ــوات  ــات والحش ــيارات، اللصق ــاع الس ي قط

ــتخدمة �ف ــة المس هيكلي
ــات  ــاكل المركب ــدا لهي ــة وتحدي ي الصناع

ــتخدمة �ف ف المس ــ�ي والمعاج
ي المجــال 

االرضيــة وهيــاكل القــوارب، اللصقــات المتســخدمة �ف
ــكيل  ــتخدمة لتش ــط المس ــل الرب ــوارب، عوام ــاكل الق ــري لهي البح
المحكــم لالســتخدام الصناعــي،  ف االغــالق  الجبــص، معاجــ�ي
ف ومركبــات لتصليــح  معجــون لهيــاكل الســيارات والهيــاكل، معاجــ�ي
ــات لحشــو الثقــوب  ــة، مركب اطــارات الســيارات واالنابيــب الداخلي
ــة، مــواد  ــة والمائي ــة والجوي ــات االرضي ــكل المركب ي هي

والشــقوق �ف
ــكل  ي هي

ــقوق �ف ــح الش ــو وتصلي ــرت لحش ــون البوليس ــها معج اساس
ــكل  ــع لهي ــون التلمي ــة، معج ــة والمائي ــة والجوي ــات االرضي المركب
ــائلة  ــة وس ــات صلب ــة، مخفف ــة والمائي ــة والجوي ــات االرضي المركب
ــة  ــات االرضي ــكل المركب ــتعتملة لهي ــة المس ــات االصطناعي للرانتج
والجويــة والمائيــة، مخففــات لالســتعمال الصناعــي وتحديــدا 
ف للراتنجــات  لهيــكل المركبــات االرضيــة والجويــة والمائيــة، معاجــ�ي
ف االلصــاق لحشــو عيــوب االســطح، راتينــج  االصطناعيــة، معاجــ�ي
اتينجــات، راتينجــات معامــل االحتــكاك  ، مســتحلبات للرت ف الميالمــ�ي
ــالل  ــتعلمة خ ــة المس ــات الصناعي ــآكل، المنظف ــة الت ــاىلي مقاوم الع
عمليــات التصنيــع، المحفــزات، محفــزات التصلــب، محفــزات 
ــة  ــات كيماوي ــزات، مركب ــات المحف ــة، دعام ــات االصطناعي للراتينج
ــة للحفــاظ عــى االعمــال  ــات كيماوي ــاء الحجــري، مركب ــة البن لتقوي
ــة، ــات كيماوي ــف الحجــر، اضاف ــة) لتنظي ــة، مــواد )كيماوي الحجري
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compounds for conservation of stone works; 
substances (chemical) for cleaning stone; chemical 
additives; chemical additives for lacquers; chemical 
additives for paints; additives (chemical -) for resins; 
additives (chemical -) for stone; chemical products 
for gluing and grouting marble, stone and granite; 
additives (chemical -) for protection of plastic materials 
from degradation; sealing compounds (chemical -); 
protective chemical preparations for coverings and 
surfaces; hardening agents; anti-foaming agent for 
the paint sector; insulating anti-humidity compounds 
[not paints] for bodywork of terrestrial, airborne and 
waterborne vehicles; industrial chemical products for 
paint manufacturing. 

ــات، اضافــات  ــة للدهان ــة لللــك، اضافــات كيماوي اضافــات كيماوي
)كيماويــة) للراتينجــات، اضافــات )كيماويــة) للحجــر، منتجــات 
ــات  ــت، اضاف ــر والجراني ــل والحج ــو المارب ــق وحش ــة للص كيماوي
)كيماويــة) لحميــاة المــواد الباليســتيكية مــن التحلــل، مركبــات 
ات كيماويــة واقيــة لالأغطيــة  مانعــة للتــرب )كيماويــة)، مســتح�ف
واالســطح، عوامــل التصلــب، عوامــل مضــادة للرغــوة لقطــاع 
ــات)  ــت دهان ــة )ليس ــادة للرطوب ــة مض ــات عازل ــات، مركب الدهان
ــة  ــات صناعي ــة، منتج ــة والبحري ــة والجوي ي ــات الرب ــاكل المركب لهي

ــان.  ــة الده ــة لصناع كيماوي

  

 

Date :19/07/2022  التاريخ :19/07/2022

Trademark No.:43123 العالمة التجارية رقم :  43123

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 مستح�ف

  

 

Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43145 العالمة التجارية رقم :  43145

Class: 4 ي الصنف :   4
�ف

35  
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Applicant Name: anas mazen mohamd maswadeh  بإسم :  انس  مازن  محمد خ�ف مسودة

Applicant Address :hebron- ras eljora                                        العنوان :  الخليل - راس الجورة

Applicant for Correspondence:  
anas mazen mohamd maswadeh 
hebron- ras eljora    

عنوان التبليغ  :  انس  مازن  محمد خ�ف مسودة 
 الخليل - راس الجورة 

Goods/Services:
Industrial oils and greases  lubricants  dust absorbing, 
wetting and binding compositions  fuels    including 
motor spirit    and illuminants  candles and wicks for 
lighting. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــب  ــاص وترطي ــات امتص ــات، مركب ــة، مزلق ــحوم صناعي ــوت وش زي
ي ذلــك وقــود المحــركات ، مــواد 

وتثبيــت الغبــار، وقــود بمــا �ف
ــاءة.  ــل لالإض ــموع وفتائ ــاءة، ش إض

  

 

Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43146 العالمة التجارية رقم :  43146

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Dailydose for Sweets & Food 
Products Private Limited Company

كة ديليدوز للحلويات والمواد الغذائية  بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah Al-Bireh Khawla 
Bint Al-Azwar Street Mobile 0592460046   

ة شارع خولة بنت االزور جوال  العنوان :  رام الله البري
    0592460046

Applicant for Correspondence:  
Dailydose for Sweets & Food Products Private 
Limited Company
Ramallah Al-Bireh Khawla Bint Al-Azwar Street 
Mobile 0592460046   

كة ديليدوز للحلويات والمواد الغذائية  عنوان التبليغ  :  �ش
ة شارع خولة بنت االزور جوال 0592460046  رام الله البري

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعــم ، مطاعــم  ــد بالطعــام والــرش وي ف ــات ، الرت ي الكافتري
الخدمــة الذاتيــة ، مطاعــم تقديــم الوجبــات الخفيفــة ، المقاهــي 

، المطاعــم المؤقتــة أو المتنقلــة ) الكانتينــات) 

LANGUAGE FOOD GOOD اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت
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Date :24/07/2022  التاريخ :24/07/2022

Trademark No.:43147 العالمة التجارية رقم :  43147

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: SehaCity Technology Company  ي للتكنولوجيا
كة صحة سيىت بإسم :  �ش

Applicant Address :Ramallah & Al - Birah   ة العنوان :  رام الله والبري

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:
Technological services and related research and design 
services in the medical and health technology field, 
industrial analysis and research services, medical and 
health computer program design and development 
services, marketing and inventory management, 
computer consulting services in the field of computer 
protection, research and development, design, testing, 
monitoring and inspection, research and development 
in the medical and health field Providing consultancy 
and advice regarding the evaluation, selection and 
implementation of computer software, firmware, 
hardware, information technology and data processing 
systems, computer programming, analysis in the areas 
of telecommunications, computers, computer systems 
and computer networks, planning in the areas of 
computer, computer systems and computer networks, 
rental Computer programs, arbitration services, 
litigation and disputes services, advice and counseling 
services in the field of information technology and 
information management, and their provision by air 
(online) and in print, health and medical technology 
program design services, and consultancy services 
related to all services mentioned in this category. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــم المتعلق ــث والتصمي ــات البح ــة و خدم ــات التكنولوجي الخدم
خدمــات   ، والصحــي  ي  الطــىب التكنولوجــي  المجــال  ي 

�ف بهــا 
ــج  ــر برام ــم وتطوي ــات تصمي ــي، خدم ــث الصناع ــل والبح التحلي
الكمبيوترالطبيــة والصحيــة والتســويق وادارة المخــزون، وخدمــات 
الكمبيوتر،واالأبحــاث  حمايــة  مجــال  ي 

�ف الكمبيوتــر  استشــارات 
والتطويــر والتصميــم واالختبــار والرصــد والتفتيــش، االأبحــاث 
ي والصحــي ، وتقديــم االستشــارات  ي المجــال الطــىب

والتطويــر �ف
برامــج  وتنفيــذ  واختيــار  بالتقييــم  يتعلــق  فيمــا  والمشــورة 
امــج الثابتــة ، واالأجهــزة، وتكنولوجيــا المعلومــات  الكمبيوتــر، والرب
ي مجــاالت 

ونظــم معالجــة البيانــات، برمجــة الكمبيوتــر، والتحليــل �ف
ونظــم  الكمبيوتــر،  وأجهــزة  والالســلكية  الســلكية  االتصــاالت 
ــر  ي مجــاالت الكمبيوت

ــر، والتخطيــط �ف ــر وشــبكات الكمبيوت الكمبيوت
والنظــم الحاســوبية والشــبكات الحاســوبية، واســتئجار برامــج 
ي والمنازعــات، 

الحاســوب، وخدمــات التحكيــم وخدمــات التقــا�ف
ي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات وادارة 

خدمــات النصــح والمشــورة �ف
ــكل  ــن) وبش ــواء ) اون الي ــق اله ــن طري ــا ع ــات، وتقديمه المعلوم
ــة  ــة والطبي ــا الصحي ــج التنكولوجي ــم برام ــات تصمي مطبوع،خدم
ي 

والخدمــات االستشــارية المتعلقــة بجميــع الخدمــات المذكــورة �ف
ــف.  ــذا الصن ه

اطات خاصة:عدم حماية صحة بمعزل عن العالمة اشرت
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Date :25/07/2022  التاريخ :25/07/2022

Trademark No.:43161 العالمة التجارية رقم :  43161

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Farm Fresh L.L.C  .كة فارم فريش ش.ذ.م.م بإسم :  �ش

Applicant Address :P.O. Box 7011, Dubai, United 
Arab Emirates 

مارات العربية المتحدة   ، االإ ي العنوان :  ص.ب. 7011، د�ب

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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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  والمســتح�ف 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 :26/07/2022  التاريخ :26/07/2022

Trademark No.:43170 العالمة التجارية رقم :  43170

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: Kayan International Company 
for hand tools and sanitary ware 

كة كيان الدولية للعدد اليدوية و االدوات الصحية  بإسم :  �ش

Applicant Address: attil                                        العنوان :  عتيل

Applicant for Correspondence:   -  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
adzes( tools ) . awls. hand tools hand-operated 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قدائم ، مثاقب ، عدد يدوية تدار باليد 
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Date :27/07/2022  التاريخ :27/07/2022

Trademark No.:43182 العالمة التجارية رقم :  43182

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 االخ�ف 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.:43184 العالمة التجارية رقم :  43184

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف
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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 االخ�ف 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.:43205 العالمة التجارية رقم :  43205

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 االخ�ف 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 :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43222 العالمة التجارية رقم :  43222

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

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:
meat; fish; poultry; game; meat extracts; frozen fruits; 
preserved fruits; dried fruits; cooked fruits; frozen 
vegetables; preserved vegetables; dried vegetables; 
cooked vegetables; jellies; jams; compotes; eggs; milk; 
milk products; edible oils; edible fats; potato snack 
foods; raisins; dried nuts; roasted nuts; salted nuts;

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
للحــوم؛ واالأســماك؛ الدواجــن؛ ومســتخلصات اللحــوم؛ الفواكــه 
المجمــدة؛ الفواكــه المحفوظــة ؛ الفواكــه المجففــة؛ الفواكــه 
؛  المحفوظــة  وات  الخــ�ف المجمــدة؛  وات  الخــ�ف المطهــوة؛ 
وات المطبوخــة؛ الُهــالم للطعــام؛  وات المجففــة؛ الخــ�ف الخــ�ف
الحليــب؛  والبيــض؛  بالســكر؛  المطبوخــة  والفواكــه  ؛  والَمــر�ب
ــالأكل؛ ــة ل ــون الصالح ــام؛ الده ــوت للطع ــب؛ الزي ــات حلي منتج
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spiced nuts; dried fruit; jellies (bread spreads); yogurt; 
dairy products and dairy substitutes 

الوجبــات الخفيفــة مــن البطاطــس؛ الزبيــب؛ المكــرات المجففــة؛ 
المكــرات المحمصــة؛ المكــرات المملحــة؛ المكــرات المبهــرة؛ 
ي تحتــوي عــى الدهــن 

منتجــات الفواكــه المجففــة؛ المخاليــط الــىت
ف ؛ منتجــات االألبــان وبدائــل االألبــان  ؛ اللــ�ب ف ائــح الخــرب لرش

  

 

Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43223 العالمة التجارية رقم :  43223

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

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; rice; tapioca; sago; coffee 
substitutes; flour; preparations made from cereals; 
bread; pastry; confectionery; ices; honey; treacles; 
yeast; baking powder; salt; mustard; vinegar; sauces 
(condiments); spices; ice; cookies; biscuits; aperitif 
biscuits; rolled wafers (biscuits); cakes; chocolate; 
chocolate based products; chocolate bars; pralines; 
sugar confectionery; sweets; marzipan; extruded food 
products made of wheat; extruded food products made 
of rice; extruded food products made of maize; puffed 
corn snacks; waffles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة؛ الشــاي؛ الــكاكاو؛ الســكر؛ االأرز؛ التابيــوكا؛ الســاغو؛بدائل 
؛ المعجنــات؛  ف ات الحبــوب؛ الخــرب القهــوة؛ الدقيــق؛ مســتح�ف
ة؛  الخمــري الســكر؛  قطــر  العســل؛  والمثلجــات؛  المعجنــات؛ 
ــل[؛  ــات ]تواب ــل؛ صلص ــردل؛ الخ ــح؛ الخ ؛ المل ف ــري ــحوق الخب مس
الشــهية؛  فاتــح  البســكوت  البســكويت؛  الثلــج؛  البهــارات؛ 
البســكويت الهــش الملفــوف )بســكويت)؛ الكعــك؛ الشــوكوال؛ 
ــوكوالتة؛  ــوى؛ الش ــن الحل ــواح م ــوكالته؛ أل ــها الش ــات اساس منتج
ــوز  ــوى الل ــوى؛ حل ــكر؛ الحل ــن الس ــة م ــون المصنوع ــوى البنب حل
والســكر؛ منتجــات الطعــام المشــكلة المصنوعــة مــن القمــح؛ 
منتجــات  االأرز؛  مــن  المصنوعــة  المشــكلة  الطعــام  منتجــات 
الطعــام المشــكلة المصنوعــة مــن الــذرة؛ البوشــار؛ كعكــة الوفــل 

  

 

Date :28/07/2022  التاريخ :28/07/2022

Trademark No.:43224 العالمة التجارية رقم :  43224

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف
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Applicant Name: Bahlsen GmbH & Co. KG  ي اتش أند كو . كاي جاي ف جي أم �ب بإسم :  بالس�ي

Applicant Address: Podbielskistrasse 11, 30163 
Hannover, Germany 

اسه 11 ، 30163 هانوفري ، المانيا   العنوان :  بودبيلسكيسرت

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:
provision of food and drink; temporary accommodation; 
providing food and drink in restaurants and bars; 
services for the preparation of food and drink; 
restaurant reservation services; serving food and 
drinks; takeaway services; services for the preparation 
of food and drink 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
قامــة المؤقتــة توفــري الطعــام  اب ؛ االإ توفــري الطعــام والــرش
الطعــام  عــداد  الإ والحانــات؛ خدمــات  المطاعــم  ي 

�ف اب  والــرش
الطعــام  تقديــم  المطاعــم؛  حجــز  خدمــات  ؛  اب  والــرش
عــداد  الإ خدمــات  الجاهــزة؛  الوجبــات  خدمــات  وبــات.  والمرش

اب  والــرش الطعــام 

  

 

Date :01/08/2022  التاريخ :01/08/2022

Trademark No.:43234 العالمة التجارية رقم :  43234

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Ameed Food Industries Co  كة  العميد للصناعات الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address :P.O. Box 1557, Amman 11953, 
Jordan 

يدي 11953    العنوان :  االردن، عمان، ص ب 1557، الرمز الرب

Applicant for Correspondence:  
Adv  Ali Al-Bakar 
Adv  Ali Al-Bakkar, Nablus, Sufian Street, Samer 
Abu Aisha Building, Mobile 0599383841   

عنوان التبليغ  :  المحامي عىي البكار 
 المحامي عىي البكار نابلس شارع سفيان عمارة سامر ابو عيشة   جوال 

 0599383841

Goods/Services:
Absorbent sheets of paper or plastic for foodstuff 
packaging , Advertisement boards of paper or cardboard 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أوراق مصنوعــة مــن الــورق أوالبالســتيك لتغليــف االأطعمــة ، 

لوحــات إعالنــات مــن الــورق والــورق المقــوى 
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Date :01/08/2022  التاريخ :01/08/2022

Trademark No.:43235 العالمة التجارية رقم :  43235

Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: Ameed Food Industries Co  كة  العميد للصناعات الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: P.O. Box 1557, Amman 11953, 
Jordan 

يدي 11953    العنوان :  االردن، عمان، ص ب 1557، الرمز الرب

Applicant for Correspondence:  
Adv Ali Al-Bakar 
Adv  Ali Al-Bakkar, Nablus, Sufian Street, Samer 
Abu Aisha Building, Mobile 0599383841   

عنوان التبليغ  :  المحامي عىي البكار 
 المحامي عىي البكار نابلس شارع سفيان عمارة سامر ابو عيشة   جوال 

 0599383841

Goods/Services:
Citrus fruit , Cocoa beans, raw  , Hazelnuts , Marc , Nuts 
[fruits] , Oranges , Coconut shell , Coconuts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حمضيات ، حبوب كاكاو خام ، بندق ، ثقل الفواكة المعصورة ، 

ثمار الجوز ، برتقال ، قشور جوز الهند ، جوز الهند 
  

 

Date :02/08/2022  التاريخ :02/08/2022

Trademark No.:43247 العالمة التجارية رقم :  43247

Class: 45 ي الصنف :   45
�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:
Online social networking services 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
نت  نرت خدمات الشبكات االجتماعية عرب شبكة االإ
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Date :03/08/2022  التاريخ :03/08/2022

Trademark No.:43248 العالمة التجارية رقم :  43248

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: F. Hoffmann-La Roche AG  بإسم :  ف. هوفمان-ال روش آ جي

Applicant Address: Grenzacherstrasse 124  4070 
Basel, , Switzerland 

اسي 124 4070 بازل، سويرا   فسرت العنوان :  غريرف

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  المستح�ف

  

 

Date :03/08/2022  التاريخ :03/08/2022

Trademark No.:43254 العالمة التجارية رقم :  43254

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Cosmopoly General Trading 
Company

كة كوزموبوىلي للتجارة العامة  بإسم :  �ش

Applicant Address:  Ramallah / Al-Bireh / Omar 
Al-Mukhtar Street jawal 0595727721   

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

Applicant for Correspondence:  
Cosmopoly General Trading Company
 Ramallah / Al-Bireh / Omar Al-Mukhtar Street 
jawal 0595727721   

كة كوزموبوىلي للتجارة العامة  عنوان التبليغ  :  �ش
ة / شارع عمر المختار جوال 0595727721  رام الله/ البري

Goods/Services:
Cafes,Cafeterias,Canteens,Catering(Food and drink-), 
Restaurants

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يات،المطاعــم المؤقتــة أو المتنقلــة )الكانتينات)،  المقاهي،الكافتري

اب،المطاعم  ويــد بالطعــام والرش ف الرت
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Date :04/08/2022  التاريخ :04/08/2022

Trademark No.:43257 العالمة التجارية رقم :  43257

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name:  Al-Ghazal Factory Company for 
Salads and Food 

كة مصنع الغزال للسلطات والمواد الغذائية بإسم :  �ش

Applicant Address: Tulkarm, Nablus Street        العنوان :  طولكرم  شارع نابلس

Applicant for Correspondence:  
 Al-Ghazal Factory Company for Salads and Food 
Tulkarm, Nablus Street    

كة مصنع الغزال للسلطات والمواد الغذائية عنوان التبليغ  :  �ش
 طولكرم  شارع نابلس

Goods/Services:
Marketing , Demonstration of goods, 
Advertising agencies, Advertising by mail order 
, Advertising matter (Dissemination of), Advertising 
space (Rental of), Communication media (Presentation 
of goods on ), for retail purposes, Dissemination of 
advertising matter, Exhibitions (Organization of )for 
commercial or advertising purposes, Layout services 
for advertising purposes, On-line advertising on a 
computer network, Outdoor advertising

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــالن ، الدعاي ــة واالع ــلع ، وكاالت الدعاي ــرض الس ــويق ، ع ) التس
يــدي ، نــرش مــواد الدعايــة واالعــالن ، تأجــري  واالعــالن بالطلــب الرب
المســاحات االعالنيــة ، عــرض الســلع عــى وســائل االتصــال لغايــة 
بيعهــا بالتجزئــة، ، نــرش مــواد الدعاية واالعــالن ، تنظيــم المعارض 
ــة  ــات الدعاي ــة ، خدمــات التصميــم لغاي ــة او دعائي ــات تجاري لغاي
ــر ،  ــبكات الكمبيوت ــى ش ــا�ش ع ــالن المب ــة واالع ــالن ، الدعاي واالع

الدعايــة واالعــالن الخارجــي ) 

  

 

Date :04/08/2022  التاريخ :04/08/2022

Trademark No.:43259 العالمة التجارية رقم :  43259

Class: 44 ي الصنف :   44
�ف

Applicant Name: Marwa Mohamad Hussein Mimi  ف ميمي بإسم :  مروى محمد حس�ي

Applicant Address: Ramallah, Al-Ahliyya College 
Street, Al-Baja Building, 5th floor 

العنوان :  رام الله شارع الكلية االأهلية عمارة البجة ط 5  

Applicant for Correspondence:  
Adv  Maysoon Abu Shalabak 
Lawyer Maysoon Abu Shalabak Al-Bireh Al-Balou’ 
Building Falcon Center I 6 Mobile 0599262696    

عنوان التبليغ  :  المحامية ميسون أبو شلبك 
ة البالوع عمارة فالكون سنرت ط 6 جوال   المحامية ميسون أبو شلبك البري

 0599262696
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Goods/Services:
Beauty salons, Hairdressing salons, Manicuring, Salons 
(Beauty—), Telemedicine services, Visagists’ services, 
Salons (Beauty), Sauna services, Solarium services, Hair 
implantation 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
صالــون تجميــل، صالــون تريــح شــعر ، عنايــة باظافــر اليديــن، 
ــح الشــعر، الوشــم ،خدمــات  ــات تري المســاج التدليــك، صالون
اء التجميــل، صالونــات التجميــل، خدمــات الســاونا، خدمــات  خــرب

التشــميس، زراعــة الشــعر 
 Nails اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43263 العالمة التجارية رقم :  43263

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Sharikat Mahallat Al-Ajjawi Al-
Tijaryeh – Adiyeh Ammah 

كة محالت العجاوي التجارية - عادية عامة                                               بإسم :  �ش
كة محالت العجاوي التجارية - عادية عامة  �ش

Applicant Address: Ajja- Jenin-Palestine   ف -فلسط�ي ف العنوان :  عجه- جن�ي

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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Coffee, tea, rice, legumes, flour and preparations made 
from grains, bread, coffee, biscuits, cakes, candy, baking 
powder, mustard, pepper, sauce, spices and seasonings, 
semolina, biscuit, Chocolate, cocoa, sugar, tea, tomato 
sauce, ketchup (sauce), honey, macaroni, Mayonnaise, 
coffee drinks with milk, Thyme, freekeh,  Whipped 
cream thickeners. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  المســتح�ف الدقيــق،  البقوليــات،  االأرز،  الشــاي،  القهــوة، 
ــك،  ــكوت، الكع ــوة، البس ، القه ف ــرب ــوب، الخ ــن الحب ــة م المصنوع
الصلصــة،  الفلفــل،  الخــردل،   ، ف الخــرب مســحوق  الحلــوى، 
ــكر،  ــوكوالتة، كاكاو، س ــكويت، ش ــميد، بس ــل، س ــارات، التواب البه
شــاي، صلصــة الطماطــم، كاتشــب )صلصــة)، عســل، معكرونــة، 
ات  ، فريكــة، مســتح�ف وبــات قهــوة مــع حليــب، زعــرت ، مرش ف مايونــري

ــة.  ــطة المخفوق ــف القش تكثي

  

 

Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43269 العالمة التجارية رقم :  43269

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

54  

55  



38

2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Applicant Name: Algharzal for Manufacturing 
and Trading of Clothes Company 

كة الغرزل لصناعة وتجارة االلبسة  بإسم :  �ش

Applicant Address1:  A ,Ijtihad Street, Industrial 
Area, Bayader wadi al seer, Amman , Jordan 

العنوان :  1أ، شارع االجتهاد، المنطقة الصناعية، بيادر وادي 
السري ، 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:
Readymade garments/clothing, Boas(necklets), bodices 
(lingerie), boots, breeches for wear, caps(headwear), 
chemisettes (shirt fronts),clothing, clothing for 
gymnastics, coats, drawers clothing, ear muffs(clothing), 
footwear, gabardines clothing, galoshes, hats, 
headgear for wear, hosiery, jackets, layettes(clothing), 
linen(body-)garments, mittens, clothing muffs, 
outerclothing, pajamas, clothing, shirts, singlets, skirts, 
slippers, slips(undergarments), socks, sports jerseys, 
stuff jackets, sweaters, teddies(undergarments),trouser 
straps, underclothing, tee-shirts 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
داخليــة)،  صدارات)مالبــس  اوشــحة،  جاهزة/مالبــس؛  مالبــس 
ة )مالبــس)، قبعات)اغطيــة للــراس)،  أحذيــة، بنطلونــات قصــري
ــة،  صــدارات )صــدر القميــص)، مالبــس، مالبــس للرياضــة البدني
ف )مالبــس)،  ــ�ي ــة لالذن ــة )مالبــس)، أغطي ــل داخلي معاطــف، �اوي
ــات،  ــة، قبع ــاف مطاطي ــس)، أخف ــات )مالب ــدم، جالبي ــاس الق لب
ــد،  ــس للموالي ــات، مالب ــة، جاكيت ــس محبوك ــراس، مالب ــة لل أغطي
، أغطيــة لتدفئــة اليديــن، مالبــس خارجيــة،  ف مالبــس كتانيــة، قفافــري
ــاف،  ، أخف ــري ــال، تنان ــة للرج ــان داخلي ــان، قمص ــات، قمص بيجام
ة، قمصــان  قمصــان داخليــة )مالبــس داخليــة)، جــوارب قصــري
ات، مالبس نســائية داخلية،  للرياضــة، جاكيتــات مــن الصــوف، ســرت
ت)  -شــري ي

أحزمــة للبنطلونــات، مالبــس داخليــة، قمصــان نص كم )�ت
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43270 العالمة التجارية رقم :  43270

Class: 25 ي الصنف :   25
�ف

Applicant Name: Shrket  Men’s  Republic Ltejart 
Al A7thia W El Malabs W El Eksswarat 

كسسوارات  ف ريببلك لتجارة االأحذية والمالبس واالإ كة ميرف بإسم :  �ش

Applicant Address: Al Bireh- SHARE’3 Madrest Al 
Mo8trbeen 

ف   ب�ي ة-شارع مدرسة المغرت العنوان :  البري

Applicant for Correspondence:  
Almohami Sufyan Alzain 
   Al Bireh- Emart Jneifa- 4th Floor                                 

عنوان التبليغ  :  المحامي سفيان الزين 
ة-عمارة جنيفا -ط 4    0599813358  البري

Goods/Services:
Boots, Belts, Clothing, Caps, Coats, Gloves, Jackets, 
Pajamas, Overalls, Pants, Shirts.                                                                  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أحذية، أحزمة، مالبس، قبعات، معاطف، قفازات، جاكيتات، 

بيجامات، افرهوالت، �اويل داخلية، قمصان. 
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Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43271 العالمة التجارية رقم :  43271

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: CASTELLARI HOLDING S.r.l.  .بإسم :  كاستيالري هوليدنغ أس.أر.أي

Applicant Address: Via Provinciale Granarolo,  
139-48018 Faenza (RA), Italy 

ا )أر إيه) ،  ف العنوان :  فيا بروفينسياىلي غرانارولو، 48018-139 فايرف
إيطاليا  

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 for making coffee, tea, tisanes and cocoa drinks; 
electric kettles for tea, electric tea makers; coffee filters 
(parts of machines for coffee); coffee roasters; machines 
for automatic preparation of hot and cold drinks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
األعشــاب  شــاي  وبــات  ومرش الشــاي،  القهــوة،  صنــع  آالــت 
والــكاكاو؛ األباريــق الكهربائيــة إلعــداد الشــاي، آالــت إعــداد الشــاي 
.الكهربائيــة؛ فالــرت القهــوة )أجــزاء مــن آالــت القهــوة)؛ محمصــات 

ــاردة  ــاخنة والب ــات الس وب ــىي للمرش ــري اآل ــت للتحض ؛ آال ف ــ�ب ال

  

 

Date :07/08/2022  التاريخ :07/08/2022

Trademark No.:43272 العالمة التجارية رقم :  43272

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: CASTELLARI HOLDING S.r.l.  .بإسم :  كاستيالري هوليدنغ أس.أر.أي

Applicant Address: Via Provinciale Granarolo,  
139-48018 Faenza (RA), Italy 

ا )أر إيه) ،  ف العنوان :  فيا بروفينسياىلي غرانارولو، 48018-139 فايرف
إيطاليا  

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\11\01العدد الخامس والأربعون :

Goods/Services:
Coffee (roasted, powdered, granulated, or in drinks); 
tea; non-medicated tisanes made of herbal tea; cocoa 
and artificial coffee; barley prepared for human 
consumption; chamomille tea; ices; sugar; honey; pods 
and capsules for coffee, tea and substitutes therefor, 
for tisanes, for barley and camomile; chocolate; pastry; 
confectionery; coffee cream and preparation; pods and 
capsules for making the latter 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة )المحمصــة، أو المســحوقة، أو عــى شــكل حبيبــات، 
أعشــاب  وبــات  مرش الشــاي؛  وبــات)؛  المرش ي 

�ف المضافــة  أو 
الــكاكاو والقهــوة  غــري طبيــة مصنوعــة مــن شــاي األعشــاب؛ 
ي؛  ة اللســتهالك البــرش ات شــعري مــح رّصف الصناعيــة؛ مســتح�ف
والكبســوالت  والعســل؛  الســكر؛  المثلجــات؛  البابونــج؛  شــاي 
المضغوطــة والكبســوالت للقهــوة، الشــاي وبدائل الشــاي، اللســت 
وبــات األعشــاب، وللشــعري والبابونــج؛ الشــوكوال؛  ي مرش

خــدام �ف
ات القهوة ؛ الكبســوالت  المعجنــات؛ الحلويــات؛ كريمــة ومســتح�ف

.المضغوطــة والكبســوالت لتحضــري مــا ســبق 

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43273 العالمة التجارية رقم :  43273

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Wella International Operations 
Switzerland Sàrl 

ف سويترالند إس إيه آرإل  ناشيول اوبريشرف بإسم :  ويال إنرت

Applicant Address:  Chemin Louis-
Hubert 1, 1213 Petit Lancy, Switzerland  

                  
، سويرا   ت 1، 1213 بيتيت-النسي ف لويس- هوبري العنوان :  تشيم�ي

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:
Hair lotions; non-medicated preparations for washing, 
care, cosmetic treatment and beautification of the 
scalp and hair, hair styling preparations and products, 
namely, hair conditioners, hair conditioning lotions, 
hair and scalp conditioners, hair moisturizers, deep 
cleansing shampoo and intensive conditioner, hair 
shampoo, permanent wave preparations, permanent 
wave lotions, cold permanent wave lotions, after 
permanent hair conditioning preparations, neutralizers, 
normalizing cream, hair lightening preparations, 
thermo-active reagent lotion, hair styling mousses and 
gels, hair styling sprays, hair setting lotions, namely 
lotions for setting hair styles and colors, hair sprays, 
hair setting sprays, styling foam for blow drying, setting 
and hair drying, blow drying lotions, hair styling and 
finishing sprays, hair sculpting glaze, non-medicated 
preparations used in the cosmetic treatment of dry and 
brittle hair, namely, hair serums, hair shampoos, hair 
conditioners, hair lotions, hair masks, and hair relaxers

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات غــري طبيــة للغســل والعنايــة  غســوالت للشــعر؛ مســتح�ف
والشــعر،  الــرأس  لفــروة  والتجميــل  التجميليــة  والمعالجــة 
ات ومنتجــات لتصفيــف الشــعر، وبخاصــة منعمــات  مســتح�ف
ــعر  ــات للش ــعر، منعم ــم الش ــوالت لتنعي ــعر، غس ــم) الش )بلس
العميــق  للتنظيــف  للشــعر، شــامبو  الــرأس، مرطبــات  وفــروة 
ــم  ــج الدائ ات للتموي ــتح�ف ــعر، مس ــامبو للش ــز، ش ــم مّرك ومنع
ــج  ــة للتموي ــوالت ملطف ــم، غس ــج الدائ ــوالت للتموي ــعر، غس للش
ات لمــا بعــد التنعيــم الدائــم للشــعر،  الدائــم للشــعر، مســتح�ف
ــون  ــح ل ات لتفتي ــتح�ف ــة، مس ــات مرطب ــعر، كريم ــات للش مملس
الشــعر، غســوالت مــن كواشــف نشــطة حراريًــا، رغــوات وجــل 
اي) لتصفيــف الشــعر، غســوالت  لتصفيــف الشــعر، بخاخــات )ســرب
لتثبيــت  غســوالت  وبخاصــة  محــّدًدا،  شــكاًل  الشــعر  عطــاء  الإ
ــات  ــعر، بخاخ اي) للش ــرب ــات )س ــعر، بخاخ ــوان الش ــة وأل تريح
عطــاء الشــعر شــكاًل محــّدًدا، رغــوات تصفيــف لتجفيــف  اي) الإ )ســرب
الشــعر،  وتجفيــف  الشــعر  تريحــة  وتثبيــت  بالنفــخ  الشــعر 
ــف  اي) لتصفي ــرب ــات )س ــخ، بخاخ ــعر بالنف ــف الش ــوالت لتجفي غس
ضفــاء لمعــان ات الإ الشــعر وإعطائــه اللمســات النهائيــة، مســتح�ف
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in cream form; preparations for hair dyeing, coloring 
and bleaching. 

ــالج  ــتخدم للع ــة تس ــري طبي ات غ ــتح�ف ــعر، مس ــكل الش ــى ش ع
وم للشــعر،  التجميــىي للشــعر الجــاف والمتقصــف، وبخاصــة ســري
شــامبو للشــعر، منعمــات للشــعر، غســوالت للشــعر، أقنعــة 
ات  للشــعر ومرّحــات الشــعر عــى شــكل رغــوة كريميــة؛ مســتح�ف

ــح الشــعر.  ــن وتفتي ــغ وتلوي لصب

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43274 العالمة التجارية رقم :  43274

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Wella International Operations 
Switzerland Sàrl 

ف سويترالند إس إيه آرإل  ناشيول اوبريشرف بإسم :  ويال إنرت

Applicant Address: Chemin Louis-Hubert 1, 1213 
Petit Lancy, Switzerland                   

، سويرا                      ت 1، 1213 بيتيت-النسي ف لويس- هوبري العنوان :  تشيم�ي

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:
Hair lotions; non-medicated preparations for washing, 
care, cosmetic treatment and beautification of the scalp 
and hair, hair styling preparations and products, namely, 
hair conditioners, hair conditioning lotions, hair and 
scalp conditioners, hair moisturizers, deep cleansing 
shampoo and intensive conditioner, hair shampoo, 
permanent wave preparations, permanent wave lotions, 
cold permanent wave lotions, after permanent hair 
conditioning preparations, neutralizers, normalizing 
cream, hair lightening preparations, thermo-active 
reagent lotion, hair styling mousses and gels, hair styling 
sprays, hair setting lotions, namely lotions for setting 
hair styles and colors, hair sprays, hair setting sprays, 
styling foam for blow drying, setting and hair drying, 
blow drying lotions, hair styling and finishing sprays, 
hair sculpting glaze, non-medicated preparations 
used in the cosmetic treatment of dry and brittle hair, 
namely, hair serums, hair shampoos, hair conditioners, 
hair lotions, hair masks, and hair relaxers in cream form; 
preparations for hair dyeing, coloring and bleaching. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات غــري طبيــة للغســل والعنايــة  غســوالت للشــعر؛ مســتح�ف
والشــعر،  الــرأس  لفــروة  والتجميــل  التجميليــة  والمعالجــة 
ات ومنتجــات لتصفيــف الشــعر، وبخاصــة منعمــات  مســتح�ف
ــعر  ــات للش ــعر، منعم ــم الش ــوالت لتنعي ــعر، غس ــم) الش )بلس
العميــق  للتنظيــف  للشــعر، شــامبو  الــرأس، مرطبــات  وفــروة 
ــم  ــج الدائ ات للتموي ــتح�ف ــعر، مس ــامبو للش ــز، ش ــم مّرك ومنع
ــج  ــة للتموي ــوالت ملطف ــم، غس ــج الدائ ــوالت للتموي ــعر، غس للش
ات لمــا بعــد التنعيــم الدائــم للشــعر،  الدائــم للشــعر، مســتح�ف
ــون  ــح ل ات لتفتي ــتح�ف ــة، مس ــات مرطب ــعر، كريم ــات للش مملس
الشــعر، غســوالت مــن كواشــف نشــطة حراريًــا، رغــوات وجــل 
اي) لتصفيــف الشــعر، غســوالت  لتصفيــف الشــعر، بخاخــات )ســرب
لتثبيــت  غســوالت  وبخاصــة  محــّدًدا،  شــكاًل  الشــعر  عطــاء  الإ
ــات  ــعر، بخاخ اي) للش ــرب ــات )س ــعر، بخاخ ــوان الش ــة وأل تريح
عطــاء الشــعر شــكاًل محــّدًدا، رغــوات تصفيــف لتجفيــف  اي) الإ )ســرب
الشــعر،  وتجفيــف  الشــعر  تريحــة  وتثبيــت  بالنفــخ  الشــعر 
ــف  اي) لتصفي ــرب ــات )س ــخ، بخاخ ــعر بالنف ــف الش ــوالت لتجفي غس
ضفــاء لمعــان  ات الإ الشــعر وإعطائــه اللمســات النهائيــة، مســتح�ف
ــالج  ــتخدم للع ــة تس ــري طبي ات غ ــتح�ف ــعر، مس ــكل الش ــى ش ع
وم للشــعر،  التجميــىي للشــعر الجــاف والمتقصــف، وبخاصــة ســري
شــامبو للشــعر، منعمــات للشــعر، غســوالت للشــعر، أقنعــة 
ات  للشــعر ومرّحــات الشــعر عــى شــكل رغــوة كريميــة؛ مســتح�ف

ــعر.  ــح الش ــن وتفتي ــغ وتلوي لصب
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Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43275 العالمة التجارية رقم :  43275

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: Wella International Operations 
Switzerland Sàrl 

ف سويترالند إس إيه آرإل  ناشيول اوبريشرف بإسم :  ويال إنرت

Applicant Address: Chemin Louis-Hubert 1, 1213 
Petit Lancy, Switzerland 

، سويرا   ت 1، 1213 بيتيت-النسي ف لويس- هوبري العنوان :  تشيم�ي

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:
Hair lotions; non-medicated preparations for washing, 
care, cosmetic treatment and beautification of the 
scalp and hair, hair styling preparations and products, 
namely, hair conditioners, hair conditioning lotions, 
hair and scalp conditioners, hair moisturizers, deep 
cleansing shampoo and intensive conditioner, hair 
shampoo, permanent wave preparations, permanent 
wave lotions, cold permanent wave lotions, after 
permanent hair conditioning preparations, neutralizers, 
normalizing cream, hair lightening preparations, 
thermo-active reagent lotion, hair styling mousses and 
gels, hair styling sprays, hair setting lotions, namely 
lotions for setting hair styles and colors, hair sprays, 
hair setting sprays, styling foam for blow drying, setting 
and hair drying, blow drying lotions, hair styling and 
finishing sprays, hair sculpting glaze, non-medicated 
preparations used in the cosmetic treatment of dry and 
brittle hair, namely, hair serums, hair shampoos, hair 
conditioners, hair lotions, hair masks, and hair relaxers 
in cream form; preparations for hair dyeing, coloring 
and bleaching. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات غــري طبيــة للغســل والعنايــة  غســوالت للشــعر؛ مســتح�ف
والشــعر،  الــرأس  لفــروة  والتجميــل  التجميليــة  والمعالجــة 
ات ومنتجــات لتصفيــف الشــعر، وبخاصــة منعمــات  مســتح�ف
ــعر  ــات للش ــعر، منعم ــم الش ــوالت لتنعي ــعر، غس ــم) الش )بلس
العميــق  للتنظيــف  للشــعر، شــامبو  الــرأس، مرطبــات  وفــروة 
ــم  ــج الدائ ات للتموي ــتح�ف ــعر، مس ــامبو للش ــز، ش ــم مّرك ومنع
ــج  ــة للتموي ــوالت ملطف ــم، غس ــج الدائ ــوالت للتموي ــعر، غس للش
ات لمــا بعــد التنعيــم الدائــم للشــعر،  الدائــم للشــعر، مســتح�ف
ــون  ــح ل ات لتفتي ــتح�ف ــة، مس ــات مرطب ــعر، كريم ــات للش مملس
الشــعر، غســوالت مــن كواشــف نشــطة حراريًــا، رغــوات وجــل 
اي) لتصفيــف الشــعر، غســوالت  لتصفيــف الشــعر، بخاخــات )ســرب
لتثبيــت  غســوالت  وبخاصــة  محــّدًدا،  شــكاًل  الشــعر  عطــاء  الإ
ــات  ــعر، بخاخ اي) للش ــرب ــات )س ــعر، بخاخ ــوان الش ــة وأل تريح
عطــاء الشــعر شــكاًل محــّدًدا، رغــوات تصفيــف لتجفيــف  اي) الإ )ســرب
الشــعر،  وتجفيــف  الشــعر  تريحــة  وتثبيــت  بالنفــخ  الشــعر 
ــف  اي) لتصفي ــرب ــات )س ــخ، بخاخ ــعر بالنف ــف الش ــوالت لتجفي غس
ضفــاء لمعــان  ات الإ الشــعر وإعطائــه اللمســات النهائيــة، مســتح�ف
ــالج  ــتخدم للع ــة تس ــري طبي ات غ ــتح�ف ــعر، مس ــكل الش ــى ش ع
وم للشــعر،  التجميــىي للشــعر الجــاف والمتقصــف، وبخاصــة ســري
شــامبو للشــعر، منعمــات للشــعر، غســوالت للشــعر، أقنعــة 
ات  للشــعر ومرّحــات الشــعر عــى شــكل رغــوة كريميــة؛ مســتح�ف

ــعر.  ــح الش ــن وتفتي ــغ وتلوي لصب
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Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43276 العالمة التجارية رقم :  43276

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: AJINOMOTO ISTANBUL GIDA 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ي 
كيىت ي تيجاريت ليمتد شري

ي �ف بإسم :  اجينوموتو إسطنبول جيدا سانا�ي

Applicant Address: Maslak Mahallesi, Bilim 
Sokak, Sun Plaza Apartmani, No:5, A/29, Sariyer - 
Istanbul / Turkey 

، بيليم سوكاك، صن بالزا ابارتمينت،  العنوان :  ماسلك ماهاليسي
نو:5، أيه/29، ساريري - إسطنبول / 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:
Condiments for foodstuff; vanilla (flavoring); spices; 
sauces (condiments); tomato sauce; vinegar; molasses 
for food. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
التوابــل للمــواد الغذائيــة، فانيــال )منكهــات)، بهــارات، الصلصــات 

)التوابــل)، صلصــة الطماطــم؛ خــل؛ دبــس الجــل الطعــام. 

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43277 العالمة التجارية رقم :  43277

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: AJINOMOTO ISTANBUL GIDA 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ي 
كيىت ي تيجاريت ليمتد شري

ي �ف بإسم :  اجينوموتو إسطنبول جيدا سانا�ي

Applicant Address: Maslak Mahallesi, Bilim 
Sokak, Sun Plaza Apartmani, No:5, A/29, Sariyer - 
Istanbul / Turkey 

، بيليم سوكاك، صن بالزا ابارتمينت،  العنوان :  ماسلك ماهاليسي
نو:5، أيه/29، ساريري - إسطنبول / تركيا  
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2022\11\01العدد الخامس 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:
Coffee, cocoa; coffee or cocoa based beverages, 
chocolate based beverages; pasta, stuffed dumplings, 
noodles; pastries and bakery products based on flour; 
desserts based on flour and chocolate; bread, pasties, 
pita, sandwiches, pies, cakes; desserts based on dough 
coated with syrup; puddings, custard, rice pudding; 
honey, bee glue for human consumption, propolis 
for food purposes; condiments for foodstuff, vanilla 
(flavoring), spices, sauces (condiments), tomato sauce; 
yeast, baking powder; flour, semolina, starch for food; 
sugar, cube sugar, powdered sugar; tea, iced tea; 
confectionery, chocolate, biscuits, crackers, wafers; 
chewing gums; ice-cream, edible ices; salt; cereal-based 
snack food, popcorn, crushed oats, corn chips, breakfast 
cereals, processed wheat for human consumption, 
crushed barley for human consumption, processed 
oats for human consumption, processed rye for human 
consumption, rice; vinegar; molasses for food. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــكاكاو؛  ــوة أو ال ــها القه ي اساس

ــىت ــات ال وب ــكاكاو؛ المرش ــوة وال القه
ي اساســها الشــوكوالته؛ الباســتا )المعكرونــة)، قطع 

وبــات الــىت المرش
ــة  ــز )معكرون ــج)، نودل ــوة )الدمبلين ف المحش ــ�ي ــن العج ة م ــري صغ
رقيقــة)؛ معجنــات ومنتجــات المخابــز أساســها الدقيــق؛ الحلويــات 
البيتــا  اللحــم،  ؛ فطائــر  ف الدقيــق والشــوكوالتة؛ خــرب أساســها 
ــات  ــر، الكيــك؛ الحلوي )، السندويشــات، فطائ ف مــدور صغــري )خــرب
اب أو الفطــر؛ حلــوى البودينــغ،  ف المغلفــة بالــرش أساســها العجــ�ي
ــل  ــراء النح ــل، الغ ــن االأرز؛ العس ــغ م ــوى البودين د، حل ــرت الكاس
ــواد  ــل للم ــام؛ التواب ــات الطع ــرب لغاي ي، العك ــرش ــتهالك الب لالس
الغذائيــة، فانيــال )منكهــات)، بهــارات، الصلصــات )التوابــل)، 
ــميد،  ، س ف ــ�ي ؛ طح ف ــري ــحوق الخب ة، مس ــري ــم الخم ــة الطماط صلص
نشــا للطعــام؛ الســكر، مكعبــات الســكر، الســكر المســحوق؛ 
الشــاي، الشــاي المثلــج؛ الحلويــات، الشــوكوالته، البســكويت، 
ــة  ــر)؛ علك ــق )ويف البســكويت الهــش، البســكويت عــى شــكل رقائ
ــح؛  ــالأكل؛ المل ــة ل ــات صالح ــكريم)، مثلج ــة )أيس ــغ؛ بوظ المض
االأغذيــة الخفيفــة اساســها الحبوب، الفشــار أو البوشــار، مســحوق 
المجهــز  القمــح  فطــار،  االإ حبــوب  الــذرة،  رقائــق  الشــوفان، 
ي،  ي، الشــعري المســحوق لالســتهالك البــرش لالســتهالك البــرش
ي، حبــوب الجــاودار المجهــزة  الشــوفان المجهــز لالســتهالك البــرش

ــام.  ــل الطع ــس الج ــل؛ دب ي، االأرز؛ خ ــرش ــتهالك الب لالس

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43278 العالمة التجارية رقم :  43278

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: AJINOMOTO ISTANBUL GIDA 
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

ي 
كيىت ي تيجاريت ليمتد شري

ي �ف بإسم :  اجينوموتو إسطنبول جيدا سانا�ي

Applicant Address: Maslak Mahallesi, Bilim 
Sokak, Sun Plaza Apartmani, No:5, A/29, Sariyer - 
Istanbul / Turkey 

، بيليم سوكاك، صن بالزا ابارتمينت،  العنوان :  ماسلك ماهاليسي
نو:5، أيه/29، ساريري - إسطنبول / 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:
The bringing together, for the benefit of others, of 
a variety of goods, namely, coffee, cocoa, coffee or 
cocoa based beverages, chocolate based beverages, 
pasta, stuffed dumplings, noodles, pastries and bakery 
products based on flour, desserts based on flour and 
chocolate, bread, pasties, pita, sandwiches, pies, cakes, 
desserts based on dough coated with syrup, puddings, 
custard, rice pudding, honey, bee glue for human 
consumption, propolis for food purposes, condiments 
for foodstuff, vanilla (flavoring), spices, sauces 
(condiments), tomato sauce, yeast, baking powder, flour, 
semolina, starch for food, sugar, cube sugar, powdered 
sugar, tea, iced tea, confectionery, chocolate, biscuits, 
crackers, wafers, chewing gums, ice-cream, edible 
ices, salt, cereal-based snack food, popcorn, crushed 
oats, corn chips, breakfast cereals, processed wheat 
for human consumption, crushed barley for human 
consumption, processed oats for human consumption, 
processed rye for human consumption, rice, vinegar, 
molasses for food, 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. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
خدمــات تجميــع تشــكيلة مــن البضائــع لصالــح الغــري والمعــىف بهــا 
ــكاكاو؛  ــوة أو ال ــها القه ي اساس

ــىت ــات ال وب ــكاكاو؛ المرش ــوة وال القه
ي اساســها الشــوكوالته؛ الباســتا )المعكرونــة)، 

وبــات الــىت المرش
نودلــز  )الدمبلينــج)،  المحشــوة  ف  العجــ�ي مــن  ة  صغــري قطــع 
أساســها  المخابــز  ومنتجــات  معجنــات  رقيقــة)؛  )معكرونــة 
ــر  ؛ فطائ ف الدقيــق؛ الحلويــات أساســها الدقيــق والشــوكوالتة؛ خــرب
)، السندويشــات، فطائــر،  ف مــدور صغــري اللحــم، البيتــا )خــرب
اب أو الفطــر؛  ف المغلفــة بالــرش الكيــك؛ الحلويــات أساســها العجــ�ي
د، حلــوى البودينــغ مــن االأرز؛ العســل،  حلــوى البودينــغ، الكاســرت
ــام؛  ــات الطع ــرب لغاي ي، العك ــرش ــتهالك الب ــل لالس ــراء النح الغ
التوابــل للمــواد الغذائيــة، فانيــال )منكهــات)، بهــارات، الصلصــات 
؛  ف الخبــري مســحوق  ة،  الخمــري الطماطــم  صلصــة  )التوابــل)، 
، ســميد، نشــا للطعــام؛ الســكر، مكعبــات الســكر، الســكر  ف طحــ�ي
المســحوق؛ الشــاي، الشــاي المثلــج؛ الحلويــات، الشــوكوالته، 
البســكويت، البســكويت الهــش، البســكويت عــى شــكل رقائــق 
)ويفــر)؛ علكــة المضــغ؛ بوظــة )أيســكريم)، مثلجــات صالحــة 
ــار أو  ــوب، الفش ــها الحب ــة اساس ــة الخفيف ــح؛ االأغذي ــالأكل؛ المل ل
ــار،  فط ــوب االإ ــذرة، حب ــق ال ــوفان، رقائ ــحوق الش ــار، مس البوش
المســحوق  الشــعري  ي،  البــرش لالســتهالك  المجهــز  القمــح 
ي،  البــرش لالســتهالك  المجهــز  الشــوفان  ي،  البــرش لالســتهالك 
ي، االأرز؛ خــل؛ دبــس  حبــوب الجــاودار المجهــزة لالســتهالك البــرش
ائهــا  ف عامــة الزبائــن مــن معاينتهــا و�ش الجــل الطعــام وذلــك لتمكــ�ي
بشــكل مريــح وقــد تقــدم مثــل هــذه الخدمــات مــن خــالل متاجــر 
ــاط  ــطة االأوس ــة أو بواس ــع بالجمل ــواق البي ــة أو أس ــع بالتجزئ البي

 . ــا�ش ــد المب ي ــرب الرب ــب ع ــات الطل ــة أو كتالوج وني لكرت االإ
  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43279 العالمة التجارية رقم :  43279

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: TOPLINE Sanitary ware & 
Building materials 

كة توب الين لتجارة االدوات الصحية ومواد البناء  بإسم :  �ش

Applicant Address :Nablus/Bait iba   العنوان :  نابلس/بيت ايبا
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Applicant for Correspondence:  
Wael Alhazzam office 
Nablus/Al Adl Street/Karsou building/sixth floor/
tel:092395240/email:waelhazzam@yahoo.com    

عنوان التبليغ  :  مكتب المحامي وائل الحزام 
/092395240:tel/نابلس/شارع العدل/عمارة كرسوع/الطابق السادس 

 email:waelhazzam@yahoo.com

Goods/Services:
Bath fittings Bath installation Bath installations 
(sauna_) Bath linings Bath plumbing fixtures Bath tubs 
Bath tubs for sitz baths Baths (Heaters for_) Baths (spa_)
[vessels]  Bidets Faucets for pipes(Am) Fittings (Bath_) 
Hydromassage bath apparatus Mixer taps for water 
pipes Pipe line cocks[spigots] Pipes [parts of Sanitary 
installations] Sanitary apparatus and installations 
Sauna bath installations Seats(toilet_) Showers Sinks 
Sitz-baths(Bath tubs for_) Taps[cocks.spigots][faucets 
(Am)]for pipes Taps [faucets]* Thermostatic valves 
[parts of heating installations] Toilet bowls Toilet seats  
Toilets portable  Toilets[water_closets] Turkish bath 
cabinets.portaple Wash_hand basins[parts of Sanitary 
installations] Wash_hand bowls[parts of Sanitary 
installations] Water closets Water conduits installations 
Water distribution installations Water or gas apparatus 
and pipes (regulation accessories for_) Water or gas 
apparatus and pipes (safety accessories for_) Water 
pipes for Sanitary installations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لــوازم للحمــام معــدات للحمــام معــدات لحمــام الســاونا بطانات 
للحمــام مثبتــات مواســري الحمــام احــواض اســتحمام)بانيو) 
ســخانات  النصفــي  )بانيو)لالســتحمام  اســتحمام  احــواض 
ــات  ــة شــطافات حنفي ــاه المعدني ــة[ للمي للحمامــات مغاطس]اوعي
ي 

للمواســري معــدات للحمــام اجهــزة اســتحمام للتدليــك المــا�أ
[لخطــوط االنابيــب  حنفيــات خلــط لمواســري الميــاه حنفيات]صنابري
ــة  ــدات صحي ــزة وتمدي ــة[ اجه ــدات صحي ــن تمدي ]اجزاء م ــري مواس
معــدات لحمــام الســاونا مقاعــد تواليــت حمامــات الدوش مغاســل 
احــواض استحمام)بانيو)لالســتحمام النصفــي حنفيات]صنابــري 
صمامــات   ] حنفيات]صنابــري للمواســري  سدادات[]ســطامات[   .
[ احــواض تواليــت مقاعــد  ف ثرموســتاتية]اجزاء مــن منشــأت تســخ�ي
تواليــت مراحيــض متنقلــة مراحيــض]دورات ميــاه[ حجــرات منقولــة 
كي مغاســل لليدين]اجــزاء مــن تمديــدات صحيــة[ 

للحمــام الــرت
مغاســل لليديــن ]اجــزاء مــن تمديــدات صحيــة[ دورات ميــاه 
ــوازم تنظيــم  ــاه ل ــع المي ــدات توزي ــاه تمدي ــوات المي ــدات قن تمدي
الجهــزة ومواســري المــاء او الغــاز لــوازم ســالمة الجهــزة ومواســري 

ــة  ــدات الصحي ــاه للتمدي ــري مي ــاز مواس ــاء او الغ الم

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43280 العالمة التجارية رقم :  43280

Class: 29 ي الصنف :   29
�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:  
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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف
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Goods/Services:
Poultry, not live; lard; bacon; meat; pork; meat, 
preserved; croquettes; margarine; pickles; ham; cheese; 
hot dog sausages; meatballs; chicken stock; jerky [dried 
salted meat]; chispe [pork’s foot]; ribs [cut of meat]; 
cold cuts; hamburger patties; sausages; loin meats; 
mortadella; paio [Lusobrazilian pork sausage]; meat 
pâté; rabada [stew oxtail-based dish]; salami; pickled 
vegetables; frozen vegetables; salted meats; liver pâté; 
French fries; fat-containing mixtures for bread slices; 
prepared meals consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــر مملــح؛ لحــم؛  ي ف ــر؛ لحــم خرف ي ف دواجــن، غــري حيــة؛ دهــن الخرف
ــمن  ــمك؛ الس ــم الس ــب لح ــوظ؛ كب ــوم، محف ــر؛ اللح ي ف ــم خرف لح
ــق هــوت  ــه؛ نقان ــر؛ جبن ي ف ــالت؛ لحــم الفخــد للخرف ؛ المخل ي

ــا�ت النب
ــف[ ؛  ــح مجف ــم ممل ــدد ]لح ــاج؛ مق ــزون دج ــة؛ مخ دوج؛ الكفت
ــوم  ــم[؛ اللح ــع لح ــوع ]قط ــر[ ؛ ضل ي ف ــم الخرف ــدم لح فب ]ق ــري تش
ــال؛  ــة؛ مرتدي ــوم الصلب ــجق؛ اللح ــر؛ س ج ــر الهامرب ــاردة؛ فطائ الب
ــم؛  ة اللح ــري ــو[؛ فط ــىي لوس ازي ــر الرب ي ف ــم الخرف ــجق لح ــو ]س باي
ــل  ــم؛ مخل ــح لح ائ ــور[؛ �ش ــل الث ــى ذي ــم ع ــق قائ ــادا ]طب الرب
وات المجمــدة؛ اللحــوم المملحــة؛ عجينــة  وات؛ الخــ�ف خــ�ف
ي تحتــوي عــى 

لحــم الكبــد؛ بطاطــس مقليــة؛ المخاليــط الــىت
مــن  أساًســا  تتكــون  ؛ وجبــات جاهــزة  ف الخــرب ائــح  الدهــن لرش

اللحــوم، االأســماك، الدواجــن أو الخضــار. 

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43281 العالمة التجارية رقم :  43281

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
perfumes, incense, essential oils, cleaning materials, 
floor cleaning materials, furniture washing materials, 
of all kinds, and detergents of all kinds. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
العطور ، البخور ، الزيوت العطرية ، مواد التنظيف ، مواد تنظيف 

االرضيات ، مواد غسيل االقمشة ، الصابون بأنواعه ، المنظفات 
بأنواعها. 
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Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43282 العالمة التجارية رقم :  43282

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
All paper products, paper towels of different colors, 
packaging bags, stationery. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
جميع المنتجات الورقية ، المحارم الورقية باختالف الوانها ، 

اكياس التغليف ، القرطاسية. 
  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43283 العالمة التجارية رقم :  43283

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف
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Goods/Services:
Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables, jelly, 
jams and fruit cooked with sugar, eggs, milk and milk 
products, edible oils and fats. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــات  ــد، خالص ــن و الصي ــدو اج ــوم ال ــماك و لح ــوم و االأس اللح
و ات محفوظة ومجمــدة ومجففة ومطهوة،  اللحــم، فــو اكه وخــ�ف
ــض و  ــكر، البي ــة بالس ــه مطبوخ ــو اك ــات وف ــىي )ومربي ــالم )جي ه
ــالأكل.  ــوت و الدهــون المعــدة ل الحليــب ومنتجــات الحليــب، الزي

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43284 العالمة التجارية رقم :  43284

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: TOPLINE Sanitary ware & 
Building materials 

كة توب الين لتجارة االدوات الصحية ومواد البناء  بإسم :  �ش

Applicant Address: Nablus/Bait iba   العنوان :  نابلس/بيت ايبا

Applicant for Correspondence:  
Wael Alhazzam office 
nablus/al adl street/ karsou building/sixth floor/
tel092395240/email:waelhazzam@yahoo.coml    

عنوان التبليغ  :  مكتب المحامي وائل الحزام 
 نابلس/شارع العدل/عمارة كرسوع/الطابق السادس//تلفون :092395240/

 waelhazzam@yahoo.com:ايميل

Goods/Services:
Bath fittings Bath installation Bath installations 
(sauna_) Bath linings Bath plumbing fixtures Bath tubs 
Bath tubs for sitz baths Baths (Heaters for_) Baths (spa_)
[vessels]  Bidets Faucets for pipes(Am) Fittings (Bath_) 
Hydromassage bath apparatus Mixer taps for water 
pipes Pipe line cocks[spigots] Pipes [parts of Sanitary 
installations] Sanitary apparatus and installations 
Sauna bath installations Seats(toilet_) Showers Sinks 
Sitz-baths(Bath tubs for_) Taps[cocks.spigots][faucets 
(Am)]for pipes Taps [faucets]*  Thermostatic valves 
[parts of heating installations] Toilet bowls Toilet seats  
Toilets portable  Toilets[water_closets] Turkish bath 
cabinets.portaple Wash_hand basins[parts of Sanitary 
installations] Wash_hand bowls[parts of Sanitary 
installations] Water closets Water conduits installations  
Water distribution installations Water or gas apparatus 
and pipes (regulation accessories for_) Water or gas 
apparatus and pipes (safety accessories for_) Water 
pipes for Sanitary installations 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
لــوازم للحمــام معــدات للحمــام معــدات لحمــام الســاونا بطانات 
للحمــام مثبتــات مواســري الحمــام احــواض اســتحمام)بانيو) 
ســخانات  النصفــي  )بانيو)لالســتحمام  اســتحمام  احــواض 
ــات  ــة شــطافات حنفي ــاه المعدني ــة[ للمي للحمامــات مغاطس]اوعي
ي 

للمواســري معــدات للحمــام اجهــزة اســتحمام للتدليــك المــا�أ
[لخطــوط االنابيــب  حنفيــات خلــط لمواســري الميــاه حنفيات]صنابري
ــة  ــدات صحي ــزة وتمدي ــة[ اجه ــدات صحي ــن تمدي ]اجزاء م ــري مواس
معــدات لحمــام الســاونا مقاعــد تواليــت حمامــات الدوش مغاســل 
احــواض استحمام)بانيو)لالســتحمام النصفــي حنفيات]صنابــري 
صمامــات   ] حنفيات]صنابــري للمواســري  سدادات[]ســطامات[   .
[ احــواض تواليــت مقاعــد  ف ثرموســتاتية]اجزاء مــن منشــأت تســخ�ي
تواليــت مراحيــض متنقلــة مراحيــض]دورات ميــاه[ حجــرات منقولــة 
كي مغاســل لليدين]اجــزاء مــن تمديــدات صحيــة[ 

للحمــام الــرت
مغاســل لليديــن ]اجــزاء مــن تمديــدات صحيــة[ دورات ميــاه 
ــوازم تنظيــم  ــاه ل ــع المي ــدات توزي ــاه تمدي ــوات المي ــدات قن تمدي
الجهــزة ومواســري المــاء او الغــاز لــوازم ســالمة الجهــزة ومواســري 

ــة  ــدات الصحي ــاه للتمدي ــري مي ــاز مواس ــاء او الغ الم
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Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43285 العالمة التجارية رقم :  43285

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour and preparations made from cereals, bread, 
pastries, sweets and ice sweets, honey, treacle, yeast, 
baking powder, salt, mustard, etc. Sauces (condiments, 
spices, ice. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــاجو  ــوكا و الس ــكر و االأرز و التابي ــكاكاو و الس ــاي و ال ف و الش ــ�ب ال
ات المصنوعــة مــن  صطناعــي، الدقيــق والمســتح�ف ف االإ و الــ�ب
ف والفطائــر والحلويــات و الحلويــات المثلجــة،  الحبــوب و الخــرب
ف ،  ــري ــحوق الخب ة و مس ــري ــود، الخم ــل االأس ــل و العس ــل النح عس
الملــح و الخــردل، الخــل، الصلصــات، التوابــل، البهــارات، الثلــج. 

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43286 العالمة التجارية رقم :  43286

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  
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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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
beer, malt liquor), beer, water, carbonated, carbonated 
and other alcoholic beverages, beverages, beverages, 
beverages, beverages, beverages, and other 
preparations, beverages. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هــا مــن  اب الشــعري و الميــاه المعدنيــة و الغازيــة وغري ة ، �ش البــري
ــه  ــن الفواك ــتخلصة م ــات مس وب ــة، مرش ــري الكحولي ــات غ وب المرش
وبات.  ات أخرى لعمــل المرش وعصائــر الفــو اكــه، �ش اب ومســتح�ف

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

  

 

Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43287 العالمة التجارية رقم :  43287

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address: Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Management of commercial and industrial projects, 
wholesale and retail, online selling, selling foodstuffs 
and consumer association services, general trade. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
و  بالجملــة  البيــع   ، الصناعيــة  و  التجاريــة  وعــات  المرش ادارة 
نــت ، بيــع المــواد الغذائيــة و خدمــات  المفــرق ، البيــع عــرب االنرت

الجمعيــات االســتهالكية ، التجــارة العامــة. 

اطات خاصة:عدم الحماية عى BALADI  بمعزل عن العالمة اشرت
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Date :08/08/2022  التاريخ :08/08/2022

Trademark No.:43288 العالمة التجارية رقم :  43288

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: SOUQ AL BALADI TRADING  بإسم :  السوق البلدي للتجارة

Applicant Address :Zone No. 85, Central Market, 
Street No. 955, Property No 21, Al Maamoura, 
Doha, Qatar 

العنوان :  المنطقة رقم 85، السوق المركزي، رقم الشارع 955، 
عقار رقم 21، المعمورة، الدوحة، قطر  

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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Restaurant and cafe services, food and drink catering 
services, snacks and fast food services . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ،  خدمات المطاعم و المقاهي ، خدمات تقديم الطعام و الرش

خدمات تقديم الوجبات الخفيفه و الوجبات الريعه. 
اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة BALADI  بمعزل عن  اشرت

العالمة

  

 

Date :02/08/2022  التاريخ :02/08/2022

Trademark No.:43289 العالمة التجارية رقم :  43289

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: Ushaiqer Trading Holding Group  بإسم :  مجموعة أشيقر التجارية القابضة

Applicant Address: Shail Metals, Al Wakra, Main 
Road, Wakra, Qatar, P.O. Box 8839 Doha, Qatar 

العنوان :  سهيل للمعادن، الوكرا، الطريق العام، وكرا، قطر، 
ص.ب.8839، الدوحة، قطر.  
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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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Car axles repair, car electrical repair, car tire repair and 
replacement, car replacement, car air conditioning 
repair, car scale, Maintenance of suspension systems 
and systems Maintenance and repair of transmission, 
drive and engine systems. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــيارات ،  ــاء الس ــالح كهرب ــيارات ، اص ــل الس ــاور و فرام ــالح مح اص
ــوت ،  ــل الزي ــيارات ، تبدي ــارات الس ــل اط ــالح وتبدي ــة واص صيان
ــل  ــة وتبدي ــيارات ، صيان ان الس ف ــري ــيارات ، م ــات الس ــالح مكيف اص
ــة وانظمــة الدفــع  ــة واصــالح ناقــل الحرك ــق ، صيان أنظمــة التعلي

ــرك.  والمح

  

 

Date :09/08/2022  التاريخ :09/08/2022

Trademark No.:43292 العالمة التجارية رقم :  43292

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: HANGZHOU HIKSTORAGE 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هيكستوريج تكنولوجي كو.، لميتد. 

Applicant Address: A limited company organized 
and existing under the laws of China (PRC) of 
Room 307, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang CHINA 

ف وعنوانها  ف الص�ي كة مؤسسة وقائمة بموجب قوان�ي العنوان :  �ش
، بيلدينغ 2، 399 دانفنغ رود، بنجيانغ  ي روم 307، يونت �ب

ف   كت، هانغزهو، زهيجيانغ، الص�ي دسرت

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 programs, downloadable; computer 
memory devices; monitors [computer programs; 
data processing apparatus; monitors [computer 
hardware]; computer software platforms, recorded or 
downloadable; computer software, recorded; mobile 
applications, downloadable; storage card; Memory 
for data processing apparatus; electronic memory; 
Memory associated with a computer; Computer 
network attached storage (NAS) hardware; storage card 
reader; semiconductor storage unit; hard disk drive; 
USB flash drives; computer software applications, 
downloadable; computer hardware; Computer terminal 
apparatus; chip cards; blank USB cards; flash card 
reader; flash card adapter; memory module; smart 
card reader; USB reader; secure digital (SD) memory 
cards; semiconductor memory; LAN server; solid state

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
يــل، اجهــزة ذاكــرة الحاســوب،  ف برامــج الكمبيوتــر القابلــة للترف
المراقبــات )برامــج كمبيوتــر)، اجهــزة معالجــة البيانــات، المراقبــات 
)أجهــزة الكمبيوتــر)، منصــات برامــج الكومبيوتــر المســجلة او 
يــل، برامــج الكومبيوتــر المســجلة، تطبيقــات الهواتــف  ف القابلــة للترف
ــزة  ــره الجه ــن، ذاك ــات التخزي ــل، بطاق ي ف ــة للترف ــة القابل المحمول
ونيــه، ذاكــره مرتبطقــة بجهــاز  معالجــة البيانــات، ذاكــره الكرت
 ،(NAS( الكمبيوتــر، أجهــزة التخزيــن المتصلــة بشــبكة الكومبيوتــر
قــارئ بطاقــة التخزيــن، وحــدة تخزيــن اشــباه الموصــالت، محــرك 
، تطبيقــات برامــج الحاســوب  ي ــو اس �ب ــب، مدخــل ي القــرص الصل
ــر الطرفيــه،  ل، أجهــزة الكومبيوتــر، اجهــزة الكومبيوت ف القابلــة للتــرف
ــة  ــارئ بطاق ــق، بطاقــات USB فارغــة، ق بطاقــات عــى شــكل رقائ
 ،USB فــالش، وحــدة الذاكــره، قــائ البطاقــة الذكيــه، قــارئ
ــادم  ــل، خ ــبه موص ــرة ش ــة، ذاك ــة االمن ــرة الرقمي ــات الذاك بطاق
ات كامــري دي)،  اس  الصلــب)اس  القــرص  المحليــة،  الشــبك 
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disk (SSD); video cameras; security surveillance robots; 
monitoring apparatus, other than for medical purposes; 
video recorders; video monitor; driving recorders; 
wafers for integrated circuits; chips [integrated circuits]; 
semiconductor devices; video screens; electronic 
numeric displays; protection devices for personal use 
against accidents; alarms. 

ــك  ــري تل ــة غ ــزة المراقب ــة، اجه ــة االمني ــات المراقب ــو، روبوت الفيدي
المســتعملة الغــراض طبيــة، مســجالت الفيديــو، مراقــب الفيديــو، 
مســجالت القيــادة، رقائــق للدوائــر المتكاملــة، رقائــق )دوائــر 
متكاملــة)، اجهــزة شــبه موصلــة، شاشــات الفيديــو، شاشــات 
ــد  ــخىي ض ــتعمال الش ــة لالس ــزة الحماي ــه، اجه وني ــه الكرت رقمي

ــذار.  ــزة االن ــوادث، اجه الح

  

 

Date :10/08/2022  التاريخ :10/08/2022

Trademark No.:43293 العالمة التجارية رقم :  43293

Class: 35 ي الصنف :   35
�ف

Applicant Name: HANGZHOU HIKSTORAGE 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هيكستوريج تكنولوجي كو.، لميتد. 

Applicant Address :A limited company organized 
and existing under the laws of China (PRC) of 
Room 307, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang CHINA 

ف وعنوانها  ف الص�ي كة مؤسسة وقائمة بموجب قوان�ي العنوان :  �ش
، بيلدينغ 2، 399 دانفنغ رود، بنجيانغ  ي روم 307، يونت �ب

ف   كت، هانغزهو، زهيجيانغ، الص�ي دسرت

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:
Advertisement; demonstration of goods; presentation 
of goods on communication media, for retail purposes; 
online promotion of computer network and website; 
business management assistance; providing business 
information via a website; commercial administration 
of the licensing of the goods and services of others; 
organization of exhibitions for commercial or 
advertising purposes; marketing; provision of an 
online marketplace for buyers and sellers of goods and 
services; sales promotion for others; import-export 
agency services; sponsorship search. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
الدعايــة واالعــالن، توزيــع البضائــع، تقديــم البضائــع عــى وســائل 
ويــج عــرب  الرت بالتجزئــة،  البيــع  التواصــل االجتماعــي الغــراض 
ي ادارة 

، المســاعدة �ف ي
و�ف نــت لشــبكة الكمبيوتــر والموقع االلكــرت االنرت

 ، ي
و�ف االعمــال، توفــري معلومــات عــن االعمــال عــرب الموقــع االلكــرت

خيــص البضائــع والخدمــات لالخريــن، تنظيــم  ــة لرت االدارة التجاري
المعــارض الغــراض التجــارة او الدعايــة، التســويق، توفــري موقــع 
ي وبائعــي البضائــع والخدمــات،  نــت لمشــرت تســوق عــرب االنرت
اد والتصديــر،  ترويــج المبيعــات لالخريــن، خدمــات وكالــة االســتري

البحــث عــن رعايــة. 
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Date :10/08/2022  التاريخ :10/08/2022

Trademark No.:43294 العالمة التجارية رقم :  43294

Class: 45 ي الصنف :   45
�ف

Applicant Name: HANGZHOU HIKSTORAGE 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هيكستوريج تكنولوجي كو.، لميتد. 

Applicant Address :A limited company organized 
and existing under the laws of China (PRC) of 
Room 307, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang CHINA 

ف وعنوانها  ف الص�ي كة مؤسسة وقائمة بموجب قوان�ي العنوان :  �ش
، بيلدينغ 2، 399 دانفنغ رود، بنجيانغ  ي روم 307، يونت �ب

ف   كت، هانغزهو، زهيجيانغ، الص�ي دسرت

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:
Monitoring of burglar and security alarms; security 
screening of baggage; rental of safety monitoring 
equipment; alarm monitoring; safety system 
monitoring; security inspection service (for others); 
rental of fire alarms; fire alarm monitoring; fire 
prevention consultation; opening of security locks. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي 

ــىف ــص االأم ــن ؛ الفح ــة واالأم ــد الرق ــذار ض ن ــزة االإ ــة أجه مراقب
نــذار،  لالأمتعــة ؛ تأجــري معــدات مراقبــة الســالمة ؛ مراقبــة االإ
ي )لالآخريــن) ؛ 

مراقبــة نظــام الســالمة، خدمــة التفتيــش االأمــىف
ــارة  ــق، استش ــذار الحري ــة إن ــق، مراقب ــذار الحري ــزة إن ــري أجه تأج

ــان.  ــال االأم ــح أقف ــق؛ فت ــن الحرائ ــة م الوقاي

  

 

Date :10/08/2022  التاريخ :10/08/2022

Trademark No.:43295 العالمة التجارية رقم :  43295

Class: 37 ي الصنف :   37
�ف

Applicant Name: HANGZHOU HIKSTORAGE 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هيكستوريج تكنولوجي كو.، لميتد. 

Applicant Address: A limited company organized 
and existing under the laws of China (PRC) of 
Room 307, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang CHINA 

ف وعنوانها  ف الص�ي كة مؤسسة وقائمة بموجب قوان�ي العنوان :  �ش
، بيلدينغ 2، 399 دانفنغ رود، بنجيانغ  ي روم 307، يونت �ب

ف   كت، هانغزهو، زهيجيانغ، الص�ي دسرت
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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:
Electric appliance installation and repair; machinery 
installation, maintenance and repair; installation, 
maintenance and repair of computer hardware; 
interference suppression in electrical apparatus; motor 
vehicle maintenance and repair; vehicle cleaning; 
photographic apparatus repair; fire alarm installation 
and repair; burglar alarm installation and repair; repair 
of power lines. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تركيــب وتصليــح االجهــزة الكهربائيــة، تركيــب االالت وصيانتهــا 
ــف  ــوب، وق ــزة الحاس ــح اجه ــة وتصلي ــب وصيان ــا، تركي وتصليحه
المركبــات،  الكهربائيــة، صيانــة وتصليــح  ي االجهــزة 

�ف التداخــل 
تنظيــف المركبــات، تصليــح اجهــزة التصويــر، تركيــب وصيانــة 
اجهــزة انــذار الحريــق، تركيــب وصيانــة اجهــزة انــذار ضــد الرقة، 

ــاء.  ــوط الكهرب ــح خط تصلي

  

 

Date :10/08/2022  التاريخ :10/08/2022

Trademark No.:43296 العالمة التجارية رقم :  43296

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: HANGZHOU HIKSTORAGE 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هيكستوريج تكنولوجي كو.، لميتد. 

Applicant Address: A limited company organized 
and existing under the laws of China (PRC) of 
Room 307, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang CHINA 

ف وعنوانها  ف الص�ي كة مؤسسة وقائمة بموجب قوان�ي العنوان :  �ش
، بيلدينغ 2، 399 دانفنغ رود، بنجيانغ  ي روم 307، يونت �ب

ف   كت، هانغزهو، زهيجيانغ، الص�ي دسرت

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:
Research and development of new products for others; 
technological research; industrial design; monitoring 
of computer systems by remote access; consultancy in 
the design and development of computer hardware; 
electronic data storage; providing computer network 
design services for others; software as a service 
[SaaS]; electronic storage services for electronic data 
archiving; rental of computer server storage space; 
cloud computing; computer system analysis; updating 
of computer software; conversion of data or documents 
from physical to electronic media; mobile software 
design. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــي؛  ــث التكنولوج ــن؛ البح ــدة لالآخري ــات جدي ــر منتج ــث وتطوي بح
طريــق  عــن  الكمبيوتــر  أنظمــة  مراقبــة  الصناعــي،  التصميــم 
وتطويــر  تصميــم  ي 

�ف االستشــارات  بعــد،  عــن  اليهــا  الوصــول 
ونيــة، تقديــم خدمــات  لكرت أجهــزة الكمبيوتــر، تخزيــن البيانــات االإ
 ،]SaaS[ مجيــات كخدمــة تصميــم شــبكات الكمبيوتــر لالآخريــن، الرب
ونيــة، تأجــري  لكرت ونيــة الأرشــفة البيانــات االإ لكرت خدمــات التخزيــن االإ
مســاحة تخزيــن خــادم الكمبيوتــر، حوســبة ســحابية، تحليــل 
نظــام الكمبيوتــر تحديــث برامــج الكمبيوتــر، تحويــل البيانــات 
ــة،  وني لكرت ــائط االإ ــة إىل الوس ــائط المادي ــن الوس ــتندات م أو المس

ــة.  ــف المحمول ــج الهوات ــم برام تصمي
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Date :10/08/2022  التاريخ :10/08/2022

Trademark No.:43297 العالمة التجارية رقم :  43297

Class: 38 ي الصنف :   38
�ف

Applicant Name: HANGZHOU HIKSTORAGE 
TECHNOLOGY CO., LTD. 

بإسم :  هانغزهو هيكستوريج تكنولوجي كو.، لميتد. 

Applicant Address: A limited company organized 
and existing under the laws of China (PRC) of 
Room 307, Unit B, Building 2, 399 Danfeng Road, 
Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang CHINA 

ف وعنوانها  ف الص�ي كة مؤسسة وقائمة بموجب قوان�ي العنوان :  �ش
، بيلدينغ 2، 399 دانفنغ رود، بنجيانغ  ي روم 307، يونت �ب

ف   كت، هانغزهو، زهيجيانغ، الص�ي دسرت

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:
Wireless broadcasting; television broadcasting; 
webcast service; message sending; computer aided 
transmission of messages and images; providing 
telecommunications connections to a global computer 
network; transmission of digital files; satellite 
transmission of sound, image, signal and data; rental 
of equipment and devices for telematics; providing 
instant messaging services. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
، ارســال  ، خدمــة البــث الشــبىكي ي

، البــث التلفزيــو�ف البــث الالســلىكي
الرســائل، نقــل الرســائل والصــور بمســاعدة الكمبيوتــر، توفــري 
ــوب  ــبكة الحاس ــع ش ــلكية م ــلكية والالس ــاالت الس ــاالت االتص اتص
والصــور  الصــوت  نقــل  الرقميــة،  الملفــات  نقــل  العالميــة، 
ــدات  ــري مع ــة، تأج ــار االصطناعي ــرب االقم ــات ع ــارات والبيان واالش
ــة.  ــلة الفوري ــات المراس ــري خدم ــات، توف ــة المعلوم ــزة لتقني واجه

  

 

Date :10/08/2022  التاريخ :10/08/2022

Trademark No.:43298 العالمة التجارية رقم :  43298

Class: 16 ي الصنف :   16
�ف

Applicant Name: Al Safadi Company for Industry 
and Trade\ Jordan 

بإسم :  الصفدي للصناعه والتجارة/ االردن 

Applicant Address: Sahab- King Abdullah II 
Industrial City  Bulding Number 251, Amman, 
Jordan 

ي الصناعية بناء رقم 251، 
العنوان :  سحاب- مدينة عبد الله الثا�ف

عمان، االأردن  
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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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

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 :10/08/2022  التاريخ :10/08/2022

Trademark No.:43306 العالمة التجارية رقم :  43306

Class: 24 ي الصنف :   24
�ف

Applicant Name: Sharikat mafrushat Asfoor  
Ekhwan 

كة مفروشات عصفور اخوان  بإسم :  �ش

Applicant Address :Hebron - Idna                                       العنوان :  الخليل - باب الزاوية شارع العدل

Applicant for Correspondence:  
Sharikat mafrushat Asfoor  Ekhwan 
Hebron - Idna    

كة مفروشات عصفور اخوان  عنوان التبليغ  :  �ش
 الخليل - اذنا 

Goods/Services:
bed clothes, bed covers, bedspreads, quilts, shams 
(pillow), ticks( mattress covers), towels of textlic, 
flannel (fabric), household linen, knitted fabric 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي ناعك, بياضات 

الفراش, مناشف من النسيج, فالنيه نسيج صو�ف
, اقمشة محبوكة, اقمشة فراش, اغطية اال�ة,  ىلي ف لالستعمال المرف

اشف, لحف, اغطية مخدات, اقمشة االغطية فراش  �ش

اطات خاصة:عدم الحماية عى صورة العصفور بمعزل عن  اشرت
العالمة
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Date :10/08/2022  التاريخ :10/08/2022

Trademark No.:43307 العالمة التجارية رقم :  43307

Class: 42 ي الصنف :   42
�ف

Applicant Name: Tst Technology Information 
Technology Private Shareholding Company 

كة تست تكنولوجي لتكنولوجيا المعلومات المساهمة  بإسم :  �ش
الخصوصية 

Applicant Address: Ramallah - Nablus Street - 
Brazil Tower Building - Fourth Floor 

ازيل - الطابق  العنوان :  رام الله - شارع نابلس - عمارة برج الرب
الرابع  

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 

Goods/Services:
Computer hardware (consultancy in the design and 
development of _), computer programming, computer 
programs (Duplication of _), computer rental, computer 
software consultancy, computer software design, 
computer software (installation of _), computer software 
(maintenance of _), computer software (updating of _), 
computer system analysis, computer system design, 
computer virus protection services, consultancy 
(computer software _), consultancy in the design and 
development of computer hardware, conversion of 
data or document from physical to electronic media, 
creating and maintaining web sites for others, Data 
conversation of computer programs and data (not 
physical conversion), design (computer system), 
Digitization of documents (scanning), Duplication 
of computer programs, Hosting computer sites (web 
sites), Installation of computer software, Maintaining 
(creating and _) web sites for others, Maintenance of 
computer software, Monitoring of computer systems by 
remote access, Protection services (computer virus_), 
Providing search engines for the intenet,  recovery of 
computer data, rental (computer), rental of computer 
software, rental of web servers, search engines 
(providing _) for the internet, Servers (rental of web 
_), Software design (computer _), Software (Rental of 
computer), Software (Updating of computer). 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ي مجــال تصميــم وتطويــر معــدات الكمبيوتــر، برمجــة 

استشــارات �ف
الكمبيوتــر، نســخ برامــج الكمبيوتــر، تأجــري أجهــزة الكمبيوتــر، 
استشــارات برامــج كمبيوتــر، تصميــم برامــج كمبيوتــر، تحميــل 
برامــج كمبيوتــر، صيانــة برامــج كمبيوتــر، تحديــث برامــج كمبيوتــر، 
تحليــل انظمــة كمبيوتــر، تصميــم أنظمــة كمبيوتــر، خدمــات حماية 
ي برامــج الكمبيوتــر، 

وســات، االستشــارات �ف الكمبيوتــر مــن الفري
ي تصميــم وتطويــر معــدات الكمبيوتــر، تحويــل 

االستشــارات �ف
ونيــة، إنشــاء  البيانــات أو الوثائــق مــن اوســاط ماديــة إىل الكرت
ــات  ــل بيان ــن، تحوي ــت لالخري ن ــة المواقــع عــى شــبكة االنرت وصيان
برامــج الكمبيوتــر ومعلوماتــه )تحويــل غــري مــادي)، تصميــم أنظمــة 
كمبيوتــر، تحويــل بيانــات الوثائــق إىل رقميــة )مســح)، نســخ برامــج 
نــت، تحميــل برامــج كمبيوتــر، إنشــاء  نرت كمبيوتــر، تفعيــل مواقــع االإ
ــج  ــة برام ــن، صيان ــت لالآخري ن نرت ــبكة االإ ــى ش ــع ع ــة المواق وصيان
كمبيوتــر، مراقبــة أنظمــة الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول مــن 
بعيــد، خدمــات حمايــة الكمبيوتــر عــن طريــق الوصــول مــن بعيــد، 
وســات، تزويــد محــركات بحــث  خدمــات حمايــة الكمبيوتــر مــن الفري
جاع بيانــات الكمبيوتــر، تأجــري أجهــزة كمبيوتر،  نــت، إســرت نرت عــى االإ
ــركات  ــد مح ــبكة، تزوي ــوادم الش ــري خ ــر، تأج ــج كمبيوت ــري برام تأج
ــج  ــم برام ــبكة، تصمي ــوادم الش ــري خ ــت، تأج ن نرت ــى االإ ــث ع بح

ــر.  ــج كمبيوت ــث برام ــر، تحدي ــج كمبيوت ــري برام ــر، تأج كمبيوت
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Date :10/08/2022  التاريخ :10/08/2022

Trademark No.:43308 العالمة التجارية رقم :  43308

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: Universal company for 
prevention and sterilization Preparations 

ات الوقاية والتعقيم  كة العالمية لمستح�ف بإسم :  الرش

Applicant Address :Industrial Zone, Al Bireh P.O. 
Box 3552, Palestine 

ف   ة صندوق بريد 3552، فلسط�ي العنوان :  المنطقة الصناعية، البري

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:
Disinfectants; disinfectant soap; preparations 
for destroying vermin; fungicides, herbicides; Air 
deodorising preparations; Air purifying preparations; 
Antiseptic cotton; Antiseptics; Deodorants for 
clothing and textiles; Depuratives; Detergents for 
medical purposes; Disinfectants for hygiene purposes; 
Douching preparations for medical purposes; Lotions 
for pharmaceutical purposes; Tissues impregnated with 
pharmaceutical Lotions; Food sterilizers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ات  الحــرش البــادة  ات  مســتح�ف مطهــر؛  صابــون  مطهــرات؛ 
ات الزالــة  والحيوانــات الضــارة ومبيــدات االأعشــاب؛ مســتح�ف
ــن  ــواء؛ قط ــة اله ات تنقي ــتح�ف ــو؛ مس ــن الج ــة م ــح الكريه الروائ
ــس  ــن المالب ــة م ــح الكريه ــة للروائ ــواد مزيل ــات؛ م ــم؛ معقم معق
واالأنســجة؛ مطهــرات؛ منظفــات لغايــات طبيــة؛ مطهــرات الغــراض 
ات اغتســال لغايــات طبيــة؛ غســوالت )لوشــن)  صحيــة؛ مســتح�ف
ــن)  ــوالت )لوش ــة بغس ب ــة مرش ــل ورقي ــة؛ منادي ــات صيدالني لغاي

ــة  ــواد الغذائي ــات للم ــة؛ معقم صيدالني

  

 

Date :11/08/2022  التاريخ :11/08/2022

Trademark No.:43309 العالمة التجارية رقم :  43309

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: retina company  كة رتنا للب�يات بإسم :  �ش

Applicant Address :Albeirh-Alquds St-Baladi center   العنوان :  شارع القدس -عمارة بلدي -الطابق الخامس
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Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Contact lenses, correcting lenses , optical goods 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عدسات الصقة ،اوعية عدسات الصقة ، عدسات تقويم ب�، سلع 

ب�ية 
  

 

Date :11/08/2022  التاريخ :11/08/2022

Trademark No.:43311 العالمة التجارية رقم :  43311

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: retina company  كة رتنا للب�يات بإسم :  �ش

Applicant Address: Albeirh-Alquds St-Baladi center   العنوان :  شارع القدس -عمارة بلدي -الطابق الخامس

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Eyeglasses cases,Eyeglasses chains ,Eyeglasses 
Frames ,Eyeglasses ,Eyepieces,Lenses ,Optical goods 
,Sunglasses ,Spectacles 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
علــب نظارات،سالســل للنظــارات ،اطــر للنظــارات ،عدســات عينيــة 
،عدســات ب�يــه ،ســلع ب�يــة، نظــارات شمســية ،نظــارات 

ــة  ب�ي
  

 

Date :11/08/2022  التاريخ :11/08/2022

Trademark No.:43318 العالمة التجارية رقم :  43318

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Raafat Arsan Salem Suleiman بإسم :  رافت عرسان سالم سليمان 

Applicant Address: Palestine - Sulfites - Industrial 
Zone - near the traffic circle                   

ف - سلفيت - المنطقة الصناعية - قرب دائرة السري                      العنوان :  فلسط�ي
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Applicant for Correspondence:  
Raafat Arsan Salem Suleiman
Palestine - Sulfites - Industrial Zone - near the 
traffic circle   

عنوان التبليغ  :  رافت عرسان سالم سليمان 
  - سلفيت - المنطقة الصناعية - قرب دائرة السري 

Goods/Services:
Aerated water , Cider , non alcoholic  ,Cocktails, non-
alcoholic , Fruit juices , Fruit nectars, non-alcoholic 
,Must , Non- alcoholic beverages , Sorbets [beverages] 
,Aerated water (Preparations for making—) , Almonds 
(Milk of —) [beverage] , alcoholic-Non (Beverages ) 
,Cider , non alcoholic ,Syrups for  beverages,Syrups 
for    lemonade,Table waters ,Waters  table ,Soda water 
,Seltzer water , Sarsaparilla ,Non- alcoholic fruit juice  
beverages , Mineral water . 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة ،  ، كوكتيــالت غــري كحولي ــة ،عصــري تفــاح غــري كحــوىلي ــاه غازي مي
بــات  اب فواكــه غــري كحــوىلي ، عصــري عنــب ،�ش عصائــر فواكــه ، �ش
ــري  ات لتحض ــتح�ف ــة ، مس ــري كحولي ــات غ وب ــات ) ، مرش وب ) مرش
ــز  وب ) ، عصــري فاكهــة مرك ــوز ) مــرش ــب الل ــة ، حلي ــاه الغازي المي
وبــات ، عصــري فاكهــة مركــز لعمــل الليمونــادا ، ميــاه  لعمــل المرش
اب الفشــاغ  ي فــوار ،�ش

ب الصحيــة ، مــاء الصــودا ، مــاء معــد�ف الــرش
ــاه معدنيــة  وبــات غــري كحوليــة ، مي ، مرش

  

 

Date :11/08/2022  التاريخ :11/08/2022

Trademark No.:43324 العالمة التجارية رقم :  43324

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Samyang Foods Co., Ltd.  .ي دي
بإسم :  ساميانج فوودس كو.، أل �ت

Applicant Address104: , Opaesan-ro 3-gil,  
Seongbuk-gu, Seoul, 02737, Korea 

العنوان :  104، أوبايسان - رو 3 - جيل، سيونجبوك -جو، سيئول، 
02737، كوريا  

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:
Instant noodles; Cup noodles; Ramen; Noodles; Dried 
noodles; Frozen noodles; Spaghetti; Udon noodles; 
Soba noodles; Sauces; Confectionery. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة.  . المعكرون ف ــ�ي ــز رام ــوب نودل . ك ــري ــة التحض ــة �يع المعكرون
ــز  . نودل ي

ــباغيىت ــدة. الس ــة المجم ــة. المعكرون ــة المجفف المعكرون
ــكاكر.  ــات. س ــوبا. الصلص ــز س االأودون. نودل
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Date :14/08/2022  التاريخ :14/08/2022

Trademark No.:43326 العالمة التجارية رقم :  43326

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Al-Adam Trading Company for 
clothing 

ي للمالبس 
كة االدم تريدينج كومبا�ف بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Manara 
Roundabout, Al-Irsal Street, Umayyah Building, 
Mobile 0599202202   

العنوان :  رام الله دوار المنارة شارع االرسال عمارة أمية جوال 
    0599202202

Applicant for Correspondence:  
Al-Adam Trading Company for clothing 
Ramallah, Al-Manara Roundabout, Al-Irsal Street, 
Umayyah Building, Mobile 0599202202   

ي للمالبس 
كة االدم تريدينج كومبا�ف عنوان التبليغ  :  �ش

 رام الله دوار المنارة شارع االرسال عمارة أمية جوال 0599202202

Goods/Services:
Confectionery                

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
حلويات 

  

 

Date :14/08/2022  التاريخ :14/08/2022

Trademark No.:43327 العالمة التجارية رقم :  43327

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Ghaith Trading Company for 
soft drinks and general foodstuffs 

وبات الخفيفة والمواد الغذائية  كة غيث التجارية للمرش بإسم :  �ش
العادية العامة 

Applicant Address: Hebron/ Jabal Jawhar   العنوان :  الخليل- جبل جوهر

Applicant for Correspondence:  
Nidal Ghaith 
Hebron/ Jabal Jawhar    

عنوان التبليغ  :  نضال غيث 
 الخليل- جبل جوهر 
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Goods/Services:
BEVERAGES(NON-ALCOHOLIC), CIDE (NON-
ALCOHOLIC), FRUIT JUICE BEVERAGES (NON-
ALCOHOLIC), GRAPE MUST, UNFERMENTED, MINERAL 
WATER (BEVERAGES), VEGETABLE JUICE (BEVERAGES), 
TOMATO JUICE (BEVERAGES) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  , مرش وبــات غــري كحوليــة, عصــري تفــاح غــري كحــوىلي مرش
وبــات),  عصــري فواكــة, عصــري عنــب غــري محمــر, ميــاه معدنيــة )مرش

ــات)  وب ــم )مرش ــري طماط ــات), عص وب اوات )مرش ــ�ف ــري خ عص

  

 

Date :14/08/2022  التاريخ :14/08/2022

Trademark No.:43330 العالمة التجارية رقم :  43330

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Ghaith Trading Company for 
soft drinks and general foodstuffs 

وبات الخفيفة والمواد الغذائية  كة غيث التجارية للمرش بإسم :  �ش
العادية العامة 

Applicant Address: Hebron/ Jabal Jawhar   العنوان :  الخليل- جبل جوهر

Applicant for Correspondence:  
Nidal Ghaith 
Hebron/ Jabal Jawhar    

عنوان التبليغ  :  نضال غيث 
 الخليل- جبل جوهر 

Goods/Services:
AJVAR, FISH, TINNED, GHERKINS, FRUITS, STEWED, 
PICCALILLI, PICKLES, SARDINES, SAUERKRAUT, TUNA 
FISH, VEGETABLES, TINNED FRUITS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــة, فواك ــه مطبوخ ــب, فواك ــمك معل ــار, س ــل الح ــل الفلف مخل
ــار مخلــل, مخلــالت, �ديــن, مخلــل الملفــوف, ســمك  معلبــة, خي

ــة  وات معلب ــ�ف ــا, خ تون
  

 

Date :14/08/2022  التاريخ :14/08/2022

Trademark No.:43333 العالمة التجارية رقم :  43333

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Ghaith Trading Company for 
soft drinks and general foodstuffs 

وبات الخفيفة والمواد الغذائية  كة غيث التجارية للمرش بإسم :  �ش
العادية العامة 
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Applicant Address: Hebron/ Jabal Jawhar   العنوان :  الخليل- جبل جوهر

Applicant for Correspondence:  
Nidal Ghaith 
Hebron/ Jabal Jawhar    

عنوان التبليغ  :  نضال غيث 
 الخليل- جبل جوهر 

Goods/Services:
beverages (chocolate-based), beverages (coffee-
based), beverages ( cocoa-based), beverages( tea-
based),( cocoa, coffee( artificial), coffee beverages with 
milk, coffee falvorings (flavourings) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة,  اساســها  وبــات  مرش الشــوكوالتة,  اساســها  وبــات  مرش
وبــات اساســها الشــاي, كاكاو,  وبــات اساســها الــكاكاو, مرش مرش

قهــوة اصطنتعيــة, قهــوة مــع حليــب, منكهــات القهــوة 

  

 

Date :15/08/2022  التاريخ :15/08/2022

Trademark No.:43334 العالمة التجارية رقم :  43334

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Pal Fruit Company for 
Agricultural Investment and Marketing

كة بال فروت لالستثمار والتسويق الزراعي  بإسم :  �ش

Applicant Address: nabuls       0595710104 : العنوان :  نابلس - محمول

Applicant for Correspondence:  
Pal Fruit Company for Agricultural Investment 
and Marketing
nabuls   

كة بال فروت لالستثمار والتسويق الزراعي  عنوان التبليغ  :  �ش
 نابلس - محمول : 0595710104

Goods/Services:
dates

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تمور 

(dates( اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة تمور اشرت
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Date :15/08/2022  التاريخ :15/08/2022

Trademark No.:43335 العالمة التجارية رقم :  43335

Class: 20 ي الصنف :   20
�ف

Applicant Name: Zalloum & Al Saeed Tech. for 
foaming & mattresses co. 

كة زلوم والسعيد تك لصناعة االسفنج والفرشات  بإسم :  �ش

Applicant Address :Tarqumia                                        العنوان :  ترقوميا طريق المعرب

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
mattresses 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فرشات 

اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والمعانس ذات  اشرت
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

  

 

Date :15/08/2022  التاريخ :15/08/2022

Trademark No.:43336 العالمة التجارية رقم :  43336

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Pizza Cone  Restaurants Company  ا كون لمطاعم ف كة بري بإسم :  �ش

Applicant Address :Nablus -  Adeel Street  
Building / Tel: 0597888852 Email: hosam-
aqrouq@hotmail.com 

العنوان :  نابلس -  شارع العدل - عمارة العدل / هاتف : 
   0597888852

  hosam-aqrouq@hotmail.com : ايميل

Applicant for Correspondence: عنوان التبليغ  :  
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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 ف اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة بيرت اشرت

  
 

Date :15/08/2022  التاريخ :15/08/2022

Trademark No.:43337 العالمة التجارية رقم :  43337

Class: 29 ي الصنف :   29
�ف

Applicant Name: Ghaith Trading Company for 
soft drinks and general foodstuffs 

وبات الخفيفة والمواد الغذائية  كة غيث التجارية للمرش بإسم :  �ش
العادية العامة 

Applicant Address: Hebron/ Jabal Jawhar                                        العنوان :  الخليل- جبل جوهر

Applicant for Correspondence:  
Nidal Ghaith 
Hebron/ Jabal Jawhar    

عنوان التبليغ  :  نضال غيث 
 الخليل- جبل جوهر 

Goods/Services:
AJVAR, FISH, TINNED, GHERKINS, FRUITS, STEWED, 
PICCALILLI, PICKLES, SARDINES, SAUERKRAUT, TUNA 
FISH, VEGETABLES, TINNED FRUITS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــة, فواك ــه مطبوخ ــب, فواك ــمك معل ــار, س ــل الح ــل الفلف مخل
ــار مخلــل, مخلــالت, �ديــن, مخلــل الملفــوف, ســمك  معلبــة, خي

ــة  وات معلب ــ�ف ــا, خ تون
  

 

Date :15/08/2022  التاريخ :15/08/2022

Trademark No.:43338 العالمة التجارية رقم :  43338

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: MORIA-PHARM FOR 
COSOMETICS & BEAUTY SUPPLY

كة موريا فارم لمواد التجميل والكوزمتكس  بإسم :  �ش

Applicant Address: Jerusalem Birnabala 
opposite the Palestine Investment Bank, Mobile 
0598999898   

ي جوال 
نباال مقابل بنك االستثمار الفلسطيىف العنوان :  القدس بري

    0598999898
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Applicant for Correspondence:  
MORIA-PHARM FOR COSOMETICS & BEAUTY 
SUPPLY
Jerusalem Birnabala opposite the Palestine 
Investment Bank, Mobile 0598999898   

كة موريا فارم لمواد التجميل والكوزمتكس  عنوان التبليغ  :  �ش
نباال مقابل بنك االستثمار اىلي جوال 0598999898  القدس بري

Goods/Services:
Air fragrancing preparations, Almond milk for 
cosmetic purposes, Almond oil, Almond soap, Aloe 
vera reparations for cosmetics purpose, Alum stones, 
Antiperspirant soaps, Antiperspirants, Aromatics, 
Astringents for cosmetic purposes, Balms other than for 
medical purposes, Bath salts, not for medical purposes, 
Baths (Cosmetic preparations for—), Beard dyes, 
Beauty masks, Bleaching preparations [decolorants] for 
cosmetic purposes, Cleaning preparations, Cosmetic 
kits, Cosmetic preparations for slimming purposes, 
Cosmetics, Cotton sticks for cosmetic purposes, Creams 
(Cosmetic-), Creams (Skin whitening -), Deodorant 
soap, Depilatory preparations, Dry shampoos, Dry-
cleaning preparations, Dyes (Cosmetic—), Eau de 
Cologne, Essential oils, Eyebrow cosmetics, Eyebrow 
pencils, Eyelashes (Cosmetic preparations for—), Foot 
perspiration (Soap for—), Hair colorants, Hair dyes, 
Hair lotions, Hair spray, Hair waving preparations, Jelly 
(Petroleum—) for cosmetic purposes, Make-up, Make-
up powder, Make-up preparations, Make-up removing 
preparations, Mascara, Masks (Beauty—), Massage 
gels other than for medical purposes, Medicated soap, 
Nail care preparations, Nail polish, Nail varnish, Oils 
for cosmetic purposes, Shampoos, Skin care (Cosmetic 
preparations for—), Skin whitening creams, Slimming 
purposes (Cosmetic preparations for-), Sunscreen 
preparations, Sun-tanning preparations [cosmetics], 
Whitening the skin (Cream for—) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــم?ل  ــراض التج ــوز ?غ ــل?ب الل ــو ، ح ــط?ر الج ات تع ــتح�ف مس
ات صبــار ا?لــوف?را  ، ز?ت اللــوز, صابــون اللــوز ، مســتح�ف
?غــراض التجــم?ل ، حجــر الشــبة, صابــون مضــاد للعــرق ، 
مضــادات للعــرق ، عطــور, قابضــات ل?وع?ة ?غــراض التجــم?ل 
ــتحمام  ــب?ة ، أم?ح إس ــراض ط ــتخدم ?غ ــخ?ف المس ــم ب ، بلس
ــتحمام ،  ــة ل?س ات تجميلي ــتح�ف ــب?ة ، مس ــا?ات ط ــت لغ ل?س
ــز??ت  ــ� [م ات ق ــتح�ف ــة ، مس ــة تجميلي ــى ، أقنع ــاغ اللح اصب
اطقــم   ، تنظيــف  ات  مســتح�ف  ، التجــم?ل  ?غــراض  ألــوان] 
ات  ات تجــم?ل لغــا?ات التنــح?ف ، مســتح�ف تجميــل، مســتح�ف
تجــم?ل ، أعــواد قطــن ?غــراض التجــم?ل ، كر?مــات تجــم?ل?ة 
ــة  ــح الكر?ه ــة الروائ ــون ?زال ة ، صاب ــرش ــب??ض الب ــات لت ، كر?م
ات الشــامبو الجــاف  ات إزالــة الشــعر ، مســتح�ف ، مســتح�ف
، مــاء  الجــاف ، أصبــاغ تجــم?ل?ة  التنــظ?ف  ات  ، مســتح�ف
ــب ،  ــم?ل الحواج ات تج ــتح�ف ــر?ة ، مس ــون?ا ، ز?وت عط الكول
ات تجــم?ل للرمــوش ، صابــون لتعــرق  أق?م الحواجــب, مســتح�ف
ا?قــدام ، ملونــات للشــعر ، أصبــاغ للشــعر ، غ ســوالت )لوشــن) 
ات تجــع?د الشــعر ،  اي) للشــعر، مســتح�ف للشــعر رذاذ )ســرب
فــازل?ن ?غــراض التجــم?ل ، مــك?اج ، مســاح?ق مــك?اج ، 
ــكرة ،  ــك?اج ، مس ــة الم ات إزال ــتح�ف ــك?اج ، مس ات م ــتح�ف مس
أقنعــة تجــم?ل?ة ، جــل للتــدل?ك بــخ?ف المســتخدم ل?غــراض 
ات العنــا?ة با?ظافــر ، ملمــع  ي ، مســتح�ف الطــب?ة ، صابــون طــىب
 ، شــامبو   ، التجــم?ل  ?غــراض  ز?وت   ، أظافــر  ط?ء   ، أظافــر 
ة  ة ، كر?مــات تــب?ض البــرش ات تجــم?ل للعنــا?ة بالبــرش مســتح�ف
ات الوقــا?ة  ات تجــم?ل ?غــراض التنــح?ف ، مســتح�ف ، مســتح�ف
ة بالتعــرض للشــمس ،  ات ?ســمرار البــرش مــن الشــمس ، مســتح�ف

ة ــرش ــض الب ــات لتبيي كريم

ي ذات 
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والمعا�ف اشرت

االستخدام العام

  

 

Date :16/08/2022  التاريخ :16/08/2022

Trademark No.:43339 العالمة التجارية رقم :  43339
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Class: 31 ي الصنف :   31
�ف

Applicant Name: Al-Nasr Factory and Mills 
Company for Thyme and Spices

كة مصنع ومطاحن الن� للزعرت والبهارات  بإسم :  �ش

Applicant Address :jenin - ajjah       0599649037 ف - عجة العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence:  
adv . bassam saleem abedallah
jenin - abu baker st.   

عنوان التبليغ  :  المحامي بسام سليم عبدالله 
ي 0599743980 ف - شارع ابو بكر - مقابل البنك العر�ب  جن�ي

Goods/Services:
freekeh

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
فريكة 

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

  

 

Date :16/08/2022  التاريخ :16/08/2022

Trademark No.:43341 العالمة التجارية رقم :  43341

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Ghaith Trading Company for 
soft drinks and general foodstuffs 

وبات الخفيفة والمواد الغذائية  كة غيث التجارية للمرش بإسم :  �ش
العادية العامة 

Applicant Address: Hebron/ Jabal Jawhar                                        العنوان :  الخليل- جبل جوهر

Applicant for Correspondence:  
Nidal Ghaith 
Hebron/ Jabal Jawhar    

عنوان التبليغ  :  نضال غيث 
 الخليل- جبل جوهر 

Goods/Services:
beverages (chocolate-based), beverages (coffee-
based), beverages ( cocoa-based), beverages( tea-
based),( cocoa, coffee( artificial), coffee beverages with 
milk, coffee falvorings (flavourings) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
القهــوة,  اساســها  وبــات  مرش الشــوكوالتة,  اساســها  وبــات  مرش
وبــات اساســها الشــاي, كاكاو,  وبــات اساســها الــكاكاو, مرش مرش

قهــوة اصطنتعيــة, قهــوة مــع حليــب, منكهــات القهــوة 
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Date :16/08/2022  التاريخ :16/08/2022

Trademark No.:43343 العالمة التجارية رقم :  43343

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Al-Nasr Factory and Mills 
Company for Thyme and Spices

كة مصنع ومطاحن الن� للزعرت والبهارات  بإسم :  �ش

Applicant Address: jenin - ajjah        0599649037 ف - عجة العنوان :  جن�ي

Applicant for Correspondence:  
adv . basam saleem abedallah
jenin - abu baker st   

عنوان التبليغ  :  المحامي بسام سليم عبدالله 
ف - شارع ابو بكر 0599743980  جن�ي

Goods/Services:
condiments

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
زعرت ، توابل 

ي ذات 
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات والمعا�ف اشرت

االستخدام العام

  

 

Date :16/08/2022  التاريخ :16/08/2022

Trademark No.:43344 العالمة التجارية رقم :  43344

Class: 12 ي الصنف :   12
�ف

Applicant Name: badawi bader badawi al qadi al 
tamimi

ي التميمي
بإسم :  بدوي بدر بدوي القا�ف

Applicant Address: hebron  0599076611       0599076611 العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:  
badawi bader badawi al qadi al tamimi
hebron  0599076611   

ي التميمي
عنوان التبليغ  :  بدوي بدر بدوي القا�ف

 الخليل 0599076611

Goods/Services:
auto spare parts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
تجارة قطع سيارات
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Date :16/08/2022  التاريخ :16/08/2022

Trademark No.:43345 العالمة التجارية رقم :  43345

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: Ghaith Trading Company for 
soft drinks and general foodstuffs 

وبات الخفيفة والمواد الغذائية  كة غيث التجارية للمرش بإسم :  �ش
العادية العامة 

Applicant Address: Hebron/ Jabal Jawhar                                        العنوان :  الخليل- جبل جوهر

Applicant for Correspondence:  
Nidal Ghaith 
Hebron/ Jabal Jawhar    

عنوان التبليغ  :  نضال غيث 
 الخليل- جبل جوهر 

Goods/Services:
BEVERAGES(NON-ALCOHOLIC), CIDE (NON-
ALCOHOLIC), FRUIT JUICE BEVERAGES (NON-
ALCOHOLIC), GRAPE MUST, UNFERMENTED, MINERAL 
WATER (BEVERAGES), VEGETABLE JUICE (BEVERAGES), 
TOMATO JUICE (BEVERAGES) 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبــات  , مرش وبــات غــري كحوليــة, عصــري تفــاح غــري كحــوىلي مرش
وبــات),  عصــري فواكــة, عصــري عنــب غــري محمــر, ميــاه معدنيــة )مرش

ــات)  وب ــم )مرش ــري طماط ــات), عص وب اوات )مرش ــ�ف ــري خ عص

  

 

Date :18/08/2022  التاريخ :18/08/2022

Trademark No.:43347 العالمة التجارية رقم :  43347

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: Alsharikat Alearabiat 
Almutahidat Lilmashrubat Waltaswiq 

وبات والتسويق  كة العربية المتحدة للمرش بإسم :  الرش

Applicant Address: Palestine - Slwad - Alshaarie 
alrayiysiu - Awl albalad 

العنوان :  راد الله - سلواد - الشاريع الرئيسي - اول البلد  

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ
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Goods/Services:
Chips Products , Corn flakes , Popcorn , Jellies , Fruit 
jellies [confectionery] , Royal jelly* , Binding agents for 
ice cream [edible ices] , Biscuits , Bread, Buns , Candy , 
Chocolate , Chocolate-based beverages , Confectionery 
, Corn (Pop-) , Corn, roasted , Crackers , Edible ices ,Flakes 
(Oat—) , Flakes (Maize—) , Flakes (Corn —) , Ice cream 
,Liquorice [confectionery] , Lozenges [confectionery] 
,  Mint for confectionery , Pancakes , Paste (Cake-) , 
Pastilles [confectionery] , Pepper , Petit-beurre biscuits 
, Pizzas , Rusks , Stick liquorice [confectionery] , Sugar 
confectionery , Sweetmeats [candy] , Tarts , Tortillas , 
Waffles , Chips cereal producls. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
منتجــات الشــيبس ،، رقائــق الــذرة ، بوشــار ، جــىي ، جــىي فواكــه 
) حلويــات ) ، جــىي ملــىكي ، عوامــل تماســك البوظــة ) مثلجــات 
صالحــة لــالكل) ، بســكويت ، خــرب ، كعــك ، حلــوى ، شــوكوالته ، 
وبــات اساســها الشــوكوالته ، حلويــات ، بوشــار ) حــب الــذرة  مرش
ــق  ــالكل ، رقائ ــة ل ــات صالح ــكويت ، مثلج ــة ، بس ) ، ذرة محمص
ــكريم  ــة ) ايس ــذرة ، ، بوظ ــق ال ــوفان ، رقائ ــق الش ــذرة ، رقائ ال
ــات )  ــوى ) حلوي ــع حل ــات) ، قط ــوس ) حلوي ــج ، س ــاي مثل ) ، ش
ــك ،  ــة كي ــك ) ، عجيب ــالة ) بانكي ــر مح ــات ، فطائ ــاع للحلوي ، نعن
اة ،  ف ــرت ــدة ، بي ــكوي بالزب ــل ، بس ــات ) ، فلف ــاله ) حلوي ــراص مح اق
قرشــلة ، اصابــع ســوس ) حلويــات ) ، حلويــات الســكر ، حلويــات 
ــال ) ،  ــة ذرة ) التورتيل ــه ) ، كعك ــك بالفواك ــات ) كي ــكريه ، تورت س

ــوب .  ــات حب ــق منتج ــل ، رقائ ــة الوف كعك

Tortilla Mexicano اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت

  
 

Date :18/08/2022  التاريخ :18/08/2022

Trademark No.:43348 العالمة التجارية رقم :  43348

Class: 3 ي الصنف :   3
�ف

Applicant Name: a2z beauty co. 
ات التجميل والعناية  ي لمستح�ف

كة اي تو زي بيو�ت بإسم :  �ش
ة  بالبرش

Applicant Address: Ramallah, Al-Mazra’a Al-
sharqeiah 

قية   العنوان :  رام الله المزرعة الرش

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
, Adhesives for cosmetic purposes, After-shave lotion 
, Air fragrancing preparations  , Almond milk for 
cosmetic purposes, Almond oil, Almond soap, Aloe vera 
preparations for cosmetics purposes  حجــر  Alum stones 
[astringents]  , Amber [perfume], Antiperspirant soap 
Antiperspirants [toiletries] Ash (Volcanic — ) for cleaning 
, Astringents for cosmetic purposes  , Badian essence , 
 ,Balms other than for medical purposes, Bath salts  طبيــة
not for medical purposes, Baths (Cosmetic preparations 
for—) , Beauty masks, Bergamot oil , Brightening 
chemicals (Color-[colour—] —)for household purposes 
[laundry], Cakes of toilet soap, Cedarwood (Essential

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة ,  ــا بعــد الحالق ــل , غســول ) لوشــن) لم واصــق الأغــراض التجمي
ات تعطــري الجــو , حليــب اللــوز الأغــراض التجميــل زيــت  مســتح�ف
ا الأغــراض  ات صبــار االألوفــري اللــوز , صابــون اللــوز , مســتح�ف
التجميــل , حجــر الشــبه ) مــواد قابضــة ), كهرمــان )عطــر) , صابــون 
مضــاد للعــرق , مضــادات للعــرق ) مــواد تواليــت ) عطــور ) زيــوت 
ي للتنظيــف ,قابضــات لالأوعيــة الأغــراض 

عطريــة ) , رمــاد بــركا�ف
طبيــة,  المســتخدم  بخــالف  بلســم  باديــان,  عطــر  التجميــل, 
ســتحمام, أقنعــة تجميليــة , زيــت الأغراض  ات تجميليــة لالإ مســتح�ف
ــات  ــوت , كيماوي غم ــاتD الرب ــت لغاي ــتحمام ليس ــالح إس ــة, أم طبي
لية,قطــع مــن صابونــة الزينة,زيــوت  ف لتصنيــع االألــوان لالأغــراض المرف
ات عطريــة مــن خشــب االأرز, زيــوت عطريــة مــن الكبــاد, مســتح�ف
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oils of—),Citron (Essential oils of—) , Cleaning 
dentures ,)— Cleaning preparations, Cobblers’ wax 
, Colorants for toilet purposes, Color-brightening 
chemicals for household purposes [laundry], Color-
removing preparations , Corundum [abrasive], 
Cosmetic kits, Cosmetic preparations for slimming 
purposes, Cosmetics , Cosmetics for animals , Cotton 
sticks for cosmetic purposes, Cotton wool for cosmetic 
purposes, Creams (Cosmetic-) , Creams for leather, 
Creams (Skin whitening -) , Degreasers other than for 
use in manufacturing processes , Dental bleaching 
gels , Dentifrices, Deodorant soap , Deodorants for 
human beings or for animals , Deodorants for pets, 
Depilatories, Depilatory preparations, Disinfectant 
soap, Douching preparations for personal sanitary 
or deodorant purposes [toiletries] , Dry shampoos , 
Dyes (Cosmetic—),Eau de Cologne , Emery, Essential 
oils, Ethereal essences, Extracts of flowers [perfumes], 
Eyebrow cosmetics , Eyebrow pencils  , Eyelashes 
(Adhesives for affixing false—) , Eyelashes (Cosmetic 
preparations for—)  ,  Eyelashes (False-), Flavorings 
for beverages [essential oils] , Flower perfumes 
(Bases for—),Flowers (Extracts of—) [perfumes], Foot 
perspiration (Soap for—) , Fumigation preparations 
[perfumes] , Gaultheria oil , Greases for cosmetic 
purposes , Grinding preparations, Hair colorants , Hair 
dyes, Hair lotions, Hair spray, Hair waving preparations 
, Ionone [perfumery], Jasmine oil , Javelle water, Jelly 
(Petroleum—) for cosmetic purposes, Joss sticks, Kits 
(Cosmetic-), Lavender oil, Lavender water, Leather 
bleaching preparations, Leather (Creams for -) , Lemon 
(Essential oils of-) , Linen (Sachets for perfuming -), 
Lip glosses, Lipsticks , Lotions for cosmetic purposes, 
Lotions (Tissues impregnated with cosmetic—) 

 , ي
ســكا�ف ات تنظيــف, شــمع االإ لتنظيــف أطقــم االأســنان , مســتح�ف

ــوان  ــة االأل ات إزال ــتح�ف ــة, مس لي ف ــراض المرف ــوان لالأغ ــغ االأل لتصني
التنحيــف,   Dكيماويــات الزينــة,  الأغــراض  ملونــات  ,كورانــدم 
ــم  ــات, أطق ــل للحيوان ات تجمي ــتح�ف ــل , مس ات تجمي ــتح�ف مس
ات تجميــل لغايــاتD أعــواد قطــن الأغــراض  تجميــل مســتح�ف
ي الأغــراض التجميــل كريمــات تجميليــة, كريمــات 

التجميل,عــزل قطــىف
ة, مزيــالت دهــون بخــالف  للجلــد المدبــوغ, كريمــات لتبيــض البــرش
ي العمليــات التصنيعيــة, هــالم تبييــض االأســنان, او 

المســتخدمة �ف
زالــة الروائــح  الحيــوان , مزيــالت روائــح منظفــات أســنان, صابــون الإ
الكريهــة, مزيــالت روائــح كريهــة لالنســانD كريهــة للحيوانــات 
ات إزالــة الشــعر, صابــون  االأليفــة, مزيــالت الشــعر, مســتح�ف
ــة  زال ــخصية أ الإ ــة ش ــراض صحي ــال الأغ ات اغتس ــتح�ف ــر مس مطه
ات الشــامبو الجــاف, أصبــاغ تجميليــة  الروائــح الكريهــة, مســتح�ف
يــة,  مــاء الكولونيــا, مســحوق ســحج, زيــوت عطريــة, خالصــات اثري
ات تجميــل الحواجــب, اقــالم منكهــات  خالصــات زهــور ,مســتح�ف
ات  الحواجــب, لواصــق تثبيــت الرمــوش المســتعارة, مســتح�ف
وبــات, عنــارص اساســية  تجميــل الرمــوش , رمــوش مســتعارةD للمرش
االأقــدام,  لتعــرق  صابــون  زهــور  خالصــات  الزهــور  لعطــور 
يــه, مــواد دهنيــة الأغــراض  ات تبخــري , زيــت الغليتري مســتح�ف
ــعر,  ــاغ للش ــعر, أصب ــات للش ــخ, ملون ات جل ــتح�ف ــل, مس التجمي
ات تجعيــد الشــعر,  غســوالت للشــعر, رذاذ للشــعر, مســتح�ف
ف الأغــراض التجميــل,  ف , مــاء جافيــل, فازلــ�ي أيولــون, زيــت الياســم�ي
الخزامــى  مــاء  الخزامــى,  زيــت  تجميــل  أطقــم  البخــور,  عــود 
ــوغ,  ــد المدب ــات للجل ــوغ, كريم ــد المدب ــ� الجل ات ق ــتح�ف مس
ــاس معطــرة للبياضــاتD . مــواد  ــة مــن الليمــون, أكي ــوت عطري زي
ملمعــة للشــفاه , طــالء الشــفاه , غســوالت الأغــراض التجميــل 

ــة  ــوالت تجميلي ــة بغس ب ــة مرش ــل ورقي ,منادي

  

 

Date :18/08/2022  التاريخ :18/08/2022

Trademark No.:43349 العالمة التجارية رقم :  43349

Class: 32 ي الصنف :   32
�ف

Applicant Name: KARAJA BROTHERS COMPANY  كة كراجة اخوان لتجارة وتوزيع المواد الغذائية بإسم :  �ش
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Applicant Address: HEPRON -HALAOL                                        العنوان :  الخليل - حلحول - زبود

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
MINERAL WATER AND SOFT DRINKS WITH FRUIT 
FLAVOURS 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
وبات الغازية بطعم الفواكه  المياه المعدنية والمرش

  

 

Date :21/08/2022  التاريخ :21/08/2022

Trademark No.:43350 العالمة التجارية رقم :  43350

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: New Julai Foodstuff Company  كة عادية عامة كة نيو جوالي للمواد الغذائية �ش بإسم :  �ش

Applicant Address :Nablus - Khallet Al Amoud - 
Halawa Street, Saadeh Building 

العنوان :  نابلس - خلة العامود -شارع حالوة عمارة سعادة  

Applicant for Correspondence:  
Lawyer Rania Nedal Hassan Abd Aaljawwad 
Nablus, Basateen Street 0568299721 youns 
buildind second floor   

عنوان التبليغ  :  المحامية رانيا نضال حسن عبد الجواد 

ي
ف عمارة يونس الطابق الثا�ف  نابلس- شارع البسات�ي

   info@newlyly@ps
0568299721

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  والمســتح�ف 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 :21/08/2022  التاريخ :21/08/2022

Trademark No.:43352 العالمة التجارية رقم :  43352
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Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: STE  Electronics Co  ونيات ي ايه لاللكرت
كة اس �ت بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah Al-Bireh Al-Quds 
Street Al-Shrafa 

فة   ة شارع القدس الرش العنوان :  رام الله البري

Applicant for Correspondence:  
Adv Abdel Qader Ahmed Abu Zaid 
Adv  Abdel Qader Ahmed Abu Zaid Ramallah 
Al-Bireh Al-Watania Towers Building  6 Mobile 
0598316748    

عنوان التبليغ  :  المحامي عبدالقادر احمد ابوزيد 
ة عمارة أبراج الوطنية ط 6   المحامي عبدالقادر احمد ابوزيد  رام الله البري

جوال 0598316748 

Goods/Services:
Radiotelephony sets , Receivers (Telephone ) , Remote 
control apparatus  , Sound recording apparatus , 
Sound transmitting apparatus , Telephone apparatus , 
Telephones (Portable) , Teleprinters 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
هواتــف الســلكية ، ســماعات هواتــف ، أجهــزة تحكــم عــن بعــد ، 
أجهــزة تســجيل الصــوت ، أجهــزة نقــل الصــوت ، أجهــزة هاتــف ، 

هواتــف محمولــة ، طابعــات عــن بعــد 

electronic اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة اشرت

  
 

Date :22/08/2022  التاريخ :22/08/2022

Trademark No.:43354 العالمة التجارية رقم :  43354

Class: 30 ي الصنف :   30
�ف

Applicant Name: EMAN FATHI KAMEL HAMDAN  بإسم :  ايمان فتحي كامل حمدان

Applicant Address: FAROUN- TULKAREM   ف العنوان :  فرعون - طولكرم - فلسط�ي

Applicant for Correspondence:    -  :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Natural honey, pollen, royal jelly, propolis, vinegar, 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
عسل طبيعي ، حبوب لقاح ، غذاء ملكات، بروبلس ، خل 

اطات خاصة:عدم الحماية عى كلمة عسل اشرت

  

109  



76

2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

 

Date :23/08/2022  التاريخ :23/08/2022

Trademark No.:43358 العالمة التجارية رقم :  43358

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: El Seiko Import trade company  اد والتجارة كة السيكو لالستري بإسم :  �ش

Applicant Address :Nablus   العنوان :  نابلس

Applicant for Correspondence:  
Lina Omar Sulaiman Qani 
Nablus - sufian steet al shunar bild    

ي 
عنوان التبليغ  :  لينا عمر سليمان القىف

 نابلس شارع سفيان عمارة الشنار 

Goods/Services:
Hair Dryers 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مجففات شعر 

  

 

Date :23/08/2022  التاريخ :23/08/2022

Trademark No.:43359 العالمة التجارية رقم :  43359

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: Viral for Technology Solutions 
Limited Liabality Company 

كة فايرال للحول التكنولوجية  بإسم :  �ش

Applicant Address: Palestine -Ramallah - Jawwal 
0597794494 

ف - رام الله - جوال 0597794494   العنوان :  فلسط�ي

Applicant for Correspondence:  
Adv Mira  Bassam Ahmad Salhi 
Adv Mira  Bassam Ahmad Salhi Ramallah, 
Al-Nuzha Street, Ramallah Tower, Mobile 
0598839675    

ا  بسام أحمد صالحي  عنوان التبليغ  :  المحامية مري
فهة برج رام الله  جوال 0598839675   رام الله شارع الرف
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Goods/Services:
Cards (Encoded magnetic-), Computer programs 
[downloadable software], Computers (Printers for 
use with -), Data media (Magnetic—), Data media 
(Optical—), Data processing apparatus, Downloadable 
image files, Publications (Electronic—), downloadable, 
Cards (Encoded magnetic-), Interfaces for computers, 
Magnetic data media, Magnetic encoders, Readers [data 
processing equipment], Scanners [data processing 
equipment], Signals (Transmitters of electronic—), 
Smart cards [integrated 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــة  ــات قابل ــر [برمجي ــج كمبيوت ــفرة، برام ــية مش ــات مغناطيس بطاق
يــل]، طابعــات تســتخدم مــع أجهــزة الكمبيوتــر، وســائط  ف للترف
تخزيــن بيانــات مغناطيســية، وســائط تخزيــن بيانــات ب�يــة، 
يل، منشــورات  ف أجهــوة معالجــة بيانــات، ملفــات صوريــة قابلــة للترف
ــزة  ــات مغناطيســية مشــفرة، أجه ــغ، بطاق ــة للتفري ــة قابل وني الكرت
ــية،  ــات مغناطيس ــن بيان ــائط تخزي ــر، وس ــزة الكمبيوت ــة الجه بيني
ــات [معــدات  مشــفرات مغناطيســية، مشــفرات مغناطيســية، قارئ
ــات]، أجهــزة  ــات]، ماســحات [ معــدات معالجــة بيان معالجــة بيان
ونيــة، بطاقــات ذكيــة [بطاقــات الــدارات  ارســال اشــارات الكرت

ــة  المتكامل

  

 

Date :23/08/2022  التاريخ :23/08/2022

Trademark No.:43360 العالمة التجارية رقم :  43360

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Dali Chinese Food Company for 
Restaurants

ف فود للمطاعم    كة داىلي تشاينري بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Rukab Street, 
Nicolas Aqel Commercial Complex, 2nd floor, 
Mobile 0568114411   

العنوان :   رام الله شارع ركب مجمع نيقوال عقل التجاري ط 2 
جوال 0568114411    

Applicant for Correspondence:  
Dali Chinese Food Company for Restaurants                                                                       
Ramallah, Rukab Street, Nicolas Aqel Commercial 
Complex, 2nd floor, Mobile 0568114411   

ف فود للمطاعم    كة داىلي تشاينري عنوان التبليغ  :  �ش
  رام الله شارع ركب مجمع نيقوال عقل التجاري ط 2 جوال 0568114411

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

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
اب ، المطاعم ، مطاعم الخدمة الذاتية ،  ويد بالطعام والرش ف الرت

مطاعم تقديم الوجبات الخفيفة 

FOOD CHINESE اطات خاصة:عدم الحماية عى اشرت
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Date :23/08/2022  التاريخ :23/08/2022

Trademark No.:43361 العالمة التجارية رقم :  43361

Class: 34 ي الصنف :   34
�ف

Applicant Name: B.F.T Alfarah co. For The Tobacco 
Industry

ي الفرح لصناعة التبغ
ي أف �ت كة �ب بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Bireh, Industrial 
Zone, Hajj Building, Samih Abed, Mobile 
0599545678   

ة المنطقة الصناعية عمارة الحج سميح  العنوان :  رام الله البري
عابد جوال 0599545678    

Applicant for Correspondence:  
B.F.T Alfarah co. For The Tobacco Industry
Ramallah, Al-Bireh, Industrial Zone, Hajj Building, 
Samih Abed, Mobile 0599545678   

ي الفرح لصناعة التبغ
ي أف �ت كة �ب عنوان التبليغ  :  �ش

ة المنطقة الصناعية عمارة الحج سميح عابد جوال   رام الله البري
0599545678

Goods/Services:
Absorbent paper for tobacco pipes , Cigarette pape 
, Cigarettes containing tobacco substitutes, not for 
medical purposes , Pouches (Tobacco)  , Tobacco

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ــى  ــوي ع ــجائر تحت ــجائر ، س ــغ ، ورق س ف التب ــ�ي ــاص لغالي ورق م

ــغ ــغ ، تب ــاس تب ــة ، أكي ــات طبي ــت لغاي ــغ ليس ــل تب بدائ

  

 

Date :24/08/2022  التاريخ :24/08/2022

Trademark No.:43362 العالمة التجارية رقم :  43362

Class: 5 ي الصنف :   5
�ف

Applicant Name: mediterranean for medical 
marketing company 

ي  ينيان للتسويق الطىب كة حوض المتوسط ميديتري بإسم :  �ش

Applicant Address: Ramallah, Al-Quds Street, Al-
Zahra Building, 3rd floor, Mobile 0599252928   

العنوان :  رام الله شارع القدس عمارة الزهراء ط 3 جوال 
    0599252928

Applicant for Correspondence:  
mediterranean for medical marketing company 
Ramallah, Al-Quds Street, Al-Zahra Building, 3rd 
floor, Mobile 0599252928   

ي  ينيان للتسويق الطىب كة حوض المتوسط ميديتري عنوان التبليغ  :  �ش
 رام الله شارع القدس عمارة الزهراء ط 3 جوال 0599252928

Goods/Services:
collyrium , Eye-washes , Medicine cases (portable, 
filled)  , Pharmaceutical preparations  

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ف ، علب ادوية )محمولة و معبأه ) ،  قطرة ، غسول الع�ي

ات صيدالنية  مستح�ف
اطات خاصة:عدم الحماية عى الكلمات ذات االستخدام  اشرت

العام
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Date :24/08/2022  التاريخ :24/08/2022

Trademark No.:43366 العالمة التجارية رقم :  43366

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:  
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 االخ�ف ي ليمتد / عمارة الرب
 طالل ابو غزالة انتلكتشوال بروبر�ت

ة  فهة, رام الله, ص ب 3800 البري الرف

Goods/Services:
Tires for vehicle wheels; Vehicle wheel tires; Casings for 
pneumatic tires; Tyres, 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  ــيارة؛ أغلف ــالت الس ــارات عج ــات؛ إط ــالت المركب ــارات لعج إط
ــة، لعجــالت الســيارة؛ القطــع  ــة؛ إطــارات، صلب طــارات الهوائي لالإ
طــارات؛ اطــارات الطائــرات؛ االأســطح  عــادة تلبيــس االإ الســطحية الإ
طــارات الهوائيــة؛  الخارجيــة لعجــالت المركبــات؛ أنابيــب داخليــة لالإ

ــة؛  إطــارات ســيارات؛ االطــارات الهوائي

  

 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43367 العالمة التجارية رقم :  43367

Class: 43 ي الصنف :   43
�ف

Applicant Name: Saint Sebastian Hotel  كة فنادق سانت سباستيان لالستثمار السياحي بإسم :  �ش

Applicant Address: Bethlehem -beit jala-alnozha 
street 

فهة   العنوان :  بيت لحم -بيت جاال-شارع الرف
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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

  
 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43369 العالمة التجارية رقم :  43369

Class: 9 ي الصنف :   9
�ف

Applicant Name: DIAA BASSAM RATIB ALWAIWI  بإسم :  ضياء بسام راتب العويوي

Applicant Address: HEBRON                                        العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Accumulators electric, Accumulators box,  Accumulators 
electric for vehicles,  Accumulators jars. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
أوعيــة  للمركبــات،  كهربائيــة  بطاريــات  كهربائيــة،  بطارايــات 

بطاريــات.  صناديــق  بطاريــات، 
  

 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43370 العالمة التجارية رقم :  43370

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: DIAA BASSAM RATIB ALWAIWI  بإسم :  ضياء بسام راتب العويوي

117  
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Applicant Address: HEBRON                                        0599261111العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Drills, carpentry drills, blades, edge shears, curve saws, 
hammers, chisels, readers, drills, pliers, hand tools, 
button, rulers, sharpeners, electric or non-electric nail 
clippers, electric or non-electric shavers, hair scissors 
For personal use (electric or non-electric), electric and 
non-electric irons, hand-operated car lifts, milling 
cutters (hand tools), beard clippers, blowers for stoves 
(hand tools), caulking irons, electric and non-electric 
hair removal tools, trenchers ( Hand tools), scraping 
knives, electric egg activities, fire irons, (non-clothing) 
irons, meat knives (hand tools), talc irons, hand-
operated sprayers for extrusion of mastic pastes. 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مثاقــب، مثاقــب للنجــارة، شــفرات، مقصــات حــواف، مناشــري 
ــدد  ــات، ع ــات، درل، كماش ــل، قطاع ــارق، ازامي ــات ، مط المنحني
يدويــة تــدار باليــد، زرديــات، مســطرينات، مســنات، مقلمــات 
ــة او  ــة كهربائي ــات حالق ــة، ماكين ــري كهربائي ــة او غ ــر كهربائي اظاف
غــري كهربائيــة، مقصــات شــعر الســتعمال الشــخىي ) كهربائيــة او 
ــات  ــة )، رافع ــري كهربائي ــة غ ــدد يدوي ــكاوي ) ع ــة )، م ــري كهربائي غ
تــدار باليــد للســيارات، قطاعــات تفريــز ) عــدد يدويــة )، مقصــات 
ــة )، مــكاوي جلفطــة،  شــعر اللحــي، منافــخ للمواقــد ) عــدد يدوي
ــادق  ــارات خن ــعر، حف ــة الش ــة الزال ــري كهربائي ــة وغ ادوات كهربائي
ــة،  ــري كهربائي ــض غ ــات بي اح ــط، مرش ف كش ــكاك�ي ــة)، س ــدد يدوي )ع
ــم )  ف لح ــكاك�ي ــس ، س ــة) للمالب ــري كهربائي ــكاوي )غ ــار، م ــكاوي ن م
ف  عــدد يدويــة )، مــكاوي طلــس، مرشــات تــدار باليــد لبثــق المعاجــ�ي

ــة.  المصطكاوي

  

 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43371 العالمة التجارية رقم :  43371

Class: 8 ي الصنف :   8
�ف

Applicant Name: DIAA BASSAM RATIB ALWAIWI  بإسم :  ضياء بسام راتب العويوي

Applicant Address :HEBRON العنوان :  الخليل0599261111

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Drills, carpentry drills, blades, edge shears, curve saws, 
hammers, chisels, readers, drills, pliers, hand tools, 
button, rulers, sharpeners, electric or non-electric nail 
clippers, electric or non-electric shavers, hair scissors 
For personal use (electric or non-electric), electric and 
non-electric irons, hand-operated car lifts, milling 
cutters (hand tools), beard clippers, blowers for stoves 
(hand tools), caulking irons, electric and non-electric

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
مثاقــب، مثاقــب للنجــارة، شــفرات، مقصــات حــواف، مناشــري 
ــدد  ــات، ع ــات، درل، كماش ــل، قطاع ــارق، ازامي ــات ، مط المنحني
يدويــة تــدار باليــد، زرديــات، مســطرينات، مســنات، مقلمــات 
اظافــر كهربائيــة او غــري كهربائيــة، ماكينــات حالقــة كهربائيــة او غــري 
كهربائيــة، مقصــات شــعر الســتعمال الشــخىي ) كهربائيــة او غــري 
ــدار  ــة )، رافعــات ت ــة غــري كهربائي ــة )، مــكاوي ) عــدد يدوي كهربائي
باليــد للســيارات، قطاعــات تفريــز ) عــدد يدويــة )، مقصــات شــعر 
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hair removal tools, trenchers ( Hand tools), scraping 
knives, electric egg activities, fire irons, (non-clothing) 
irons, meat knives (hand tools), talc irons, hand-
operated sprayers for extrusion of mastic pastes. 

اللحــي، منافــخ للمواقــد ) عــدد يدويــة )، مــكاوي جلفطــة، ادوات 
ــدد  ــادق )ع ــارات خن ــعر، حف ــة الش ــة الزال ــري كهربائي ــة وغ كهربائي
احــات بيــض غــري كهربائيــة، مــكاوي  ف كشــط، مرش يدويــة)، ســكاك�ي
ــدد  ــم ) ع ف لح ــكاك�ي ــس ، س ــة) للمالب ــري كهربائي ــكاوي )غ ــار، م ن
ف  ــ�ي ــق المعاج ــد لبث ــدار بالي ــات ت ــس، مرش ــكاوي طل ــة )، م يدوي

المصطكاويــة. 

  

 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43372 العالمة التجارية رقم :  43372

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: DIAA BASSAM RATIB ALWAIWI  بإسم :  ضياء بسام راتب العويوي

Applicant Address :HEBRON                                        0599261111العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Refrigerators, washing machines, televisions, gas stoves, 
electric kettles for coffee, hair dryers, electric heaters, 
electric irons, hair dryers, electric grills, microwave 
ovens for industrial purposes, ovens other than those 
used in laboratories, installations and ventilation 
devices (air conditioning) Ventilation equipment 
(air conditioning) for vehicles, water heaters, water 
heaters (appliances), front lights for cars, heaters for 
bathrooms, heaters for heating irons, heating devices, 
electric heating devices, heating installations, hot 
water heating facilities, heating facilities (water), Dish 
warmers, pocket spotlights, electric pressure cookers 
(autoclaves), electric pots with pressure cookers, 
pressure tanks, lamps for display machines, toasters, 
coffee toasters, grilling skewer spinners, spotlights, 
showers, electrical outlets, appliances For collecting 
solar thermal energy (for heating), stoves (heating 
devices), ovens, kitchen stoves (ovens), lanterns for 
lighting, electric dryers for washing, roasters of malt 
barley, microwave ovens (cooking devices), mixing 
taps for water pipes, air cooling devices , air dryers, 
toiletries, m Electric deep fryers, dryers, fans (for air 
conditioning), electric fans for personal use, fans (parts

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ثالجــات ، غســاالت ، اجهــزة تلفــاز ، مواقــد غــاز ، غاليــات ) اباربــق 
ــوى  ــة، مك ــات كهربائي ــعر، دفاي ــات ش ــوة، مجفف ــة للقه ) كهربائي
، فــري للشــعر، شــوايات كهربائيــة، افــران ميكروويــف  ي

كهربــا�أ
ات،  ــرب ي المخت

ــتخدمة �ت ــالف المس ــران بخ ــة، اف ــراض الصناعي لالغ
منشــات واجهــزة تهويــة ) تكييــف الهــواء)، معــدات تهويــة ) تكييــف 
الهــواء ) للمركبــات، ســخانات مــاء، ســخانات مــاء ) اجهــزة )، 
ف  اضــواء اماميــة للسيارات،ســخانات للحمامــات، ســخانات لتســخ�ي
ف كهربائيــة، منشــات  ، اجهــزة تســخ�ي ف المــكاوي، اجهــزة تســخ�ي
ف ) مــاء)  تدفئــة، منشــات تدفئــة بالمــاء الســاخن، منشــات تســخ�ي
، دفايــات اطبــاق، اضــواء جيــب كاشــفة، طناجــر ضغــط كهربائيــة 
) اوتــوكالف)، اوعيــة كهربائيــة ذات مقابــض للطهــو بالضغــط، 
خزانــات ضغــط للمــاء، مصابيــح الالت العــرض، محمصــات، 
محمصــات بــن، ادوات تدويــر ســياخ الشــوي، اضــواء كاشــفة، 
ــع  ــزة لتجمب ــة، اجه ــالدوات الكهربائي ــذ ل ــدوش، مأخ ــات ال حمام
 ( ف ) ، مواقــد ) اجهــزة تســخ�ي ف الطاقــة الحراريةالشمســية ) للتســخ�ي
ــات  ــاءة، مجفف ــس لالض ــخ، فواني ــران) المطب ــران، مواقد)اف ، اف
كهربائيــة للغســيل، محمصــات الشــعري المنبــت )الملــت) ، افــران 
ميكروويــف )اجهــزة طهــو ) ،حنفيــات خلــط لمواســري الميــاه، 
يــد الهــواء ، مجففــات الهــواء، لــوازم للحمــام ، مقــاىلي  اجهــزة ترب
ــواء )،  ــف اله ــراوح ) لتكيي ــف ، م ــزة تجفي ــة ، اجه ــة كهربائي عميق
، مــراوح ) اجــزاء مــن مــراوح كهربائيــة لالســتخدام الشــخىي
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of air conditioning facilities), electric heaters for baby 
bottles, electric heating wicks 

منشــات تكييــف الهــواء ) مســخنات كهربائيــة لرضاعــات االطفــال، 
ف كهربائيــة  فتائــل تســخ�ي

  

 

Date :28/08/2022  التاريخ :28/08/2022

Trademark No.:43373 العالمة التجارية رقم :  43373

Class: 11 ي الصنف :   11
�ف

Applicant Name: Diaa Bassam Ratib ALwaiwi  بإسم :  ضياء بسام راتب العويوي

Applicant Address: Hebron   0599261111 العنوان :  الخليل

Applicant for Correspondence:    :  عنوان التبليغ

Goods/Services:
Application is hereby made for Registration of 
Trademark: JAMPOW In Class: 11 In respect of: 
Refrigerators, washing machines, televisions, gas stoves, 
electric kettles for coffee, hair dryers, electric heaters, 
electric irons, hair dryers, electric grills, microwave 
ovens for industrial purposes, ovens other than those 
used in laboratories, installations and ventilation 
devices (air conditioning) Ventilation equipment 
(air conditioning) for vehicles, water heaters, water 
heaters (appliances), front lights for cars, heaters for 
bathrooms, heaters for heating irons, heating devices, 
electric heating devices, heating installations, hot 
water heating facilities, heating facilities (water), Dish 
warmers, pocket spotlights, electric pressure cookers 
(autoclaves), electric pots with pressure cookers, 
pressure tanks, lamps for display machines, toasters, 
coffee toasters, grilling skewer spinners, spotlights, 
showers, electrical outlets, appliances For collecting 
solar thermal energy (for heating), stoves (heating 
devices), ovens, kitchen stoves (ovens), lanterns for 
lighting, electric dryers for washing, roasters of malt 
barley, microwave ovens (cooking devices), mixing 
taps for water pipes, air cooling devices , air dryers, 
toiletries, m Electric deep fryers, dryers, fans (for air 
conditioning), electric fans for personal use, fans (parts 
of air conditioning facilities), electric heaters for baby 
bottles, electric heating wicks 

من اجل البضائع/الخدمات التالية :
ثالجــات ، غســاالت ، اجهــزة تلفــاز ، مواقــد غــاز ، غاليــات ) اباربــق 
ــوى  ــة، مك ــات كهربائي ــعر، دفاي ــات ش ــوة، مجفف ــة للقه ) كهربائي
، فــري للشــعر، شــوايات كهربائيــة، افــران ميكروويــف  ي

كهربــا�أ
ات،  ــرب ي المخت

ــتخدمة �ت ــالف المس ــران بخ ــة، اف ــراض الصناعي لالغ
منشــات واجهــزة تهويــة ) تكييــف الهــواء)، معــدات تهويــة ) تكييــف 
الهــواء ) للمركبــات، ســخانات مــاء، ســخانات مــاء ) اجهــزة )، 
ف  اضــواء اماميــة للسيارات،ســخانات للحمامــات، ســخانات لتســخ�ي
ف كهربائيــة، منشــات  ، اجهــزة تســخ�ي ف المــكاوي، اجهــزة تســخ�ي
ف ) مــاء)  تدفئــة، منشــات تدفئــة بالمــاء الســاخن، منشــات تســخ�ي
، دفايــات اطبــاق، اضــواء جيــب كاشــفة، طناجــر ضغــط كهربائيــة 
) اوتــوكالف)، اوعيــة كهربائيــة ذات مقابــض للطهــو بالضغــط، 
خزانــات ضغــط للمــاء، مصابيــح الالت العــرض، محمصــات، 
محمصــات بــن، ادوات تدويــر ســياخ الشــوي، اضــواء كاشــفة، 
ــع  ــزة لتجمب ــة، اجه ــالدوات الكهربائي ــذ ل ــدوش، مأخ ــات ال حمام
 ( ف ) ، مواقــد ) اجهــزة تســخ�ي ف الطاقــة الحراريةالشمســية ) للتســخ�ي
ــات  ــاءة، مجفف ــس لالض ــخ، فواني ــران) المطب ــران، مواقد)اف ، اف
كهربائيــة للغســيل، محمصــات الشــعري المنبــت )الملــت) ، افــران 
ميكروويــف )اجهــزة طهــو ) ،حنفيــات خلــط لمواســري الميــاه، 
يــد الهــواء ، مجففــات الهــواء، لــوازم للحمــام ، مقــاىلي  اجهــزة ترب
ــواء )،  ــف اله ــراوح ) لتكيي ــف ، م ــزة تجفي ــة ، اجه ــة كهربائي عميق
، مــراوح ) اجــزاء مــن  مــراوح كهربائيــة لالســتخدام الشــخىي
منشــات تكييــف الهــواء ) مســخنات كهربائيــة لرضاعــات االطفــال، 

ــة  ف كهربائي ــخ�ي ــل تس فتائ

121  
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

  

إعالن رقم )02) لسنة 2022
اع والرسوم قانون امتيازات االخرت

رقم )22) لسنة 1953

اع والرســوم رقــم )22) لســنة 1953، فقــد قدمــت طلبــات لتســجيل رســوم صناعيــة المنشــورة  وفقــاً الأحــكام قانــون امتيــاز االخــرت
عــالن ويحــق الآي شــخص التقــدم بطلــب لشــطب الرســم إذا ثبــت بــان قــد تــم اســتخدامه قبــل تاريــخ تســجيله بموجــب  ي االإ

�ف
أحــكام المــادة )36) مــن قانــون الرســوم والنمــاذج الصناعيــة، عــى أن يقــدم طالــب الشــخص الئحــة خطيــة حســب االأصــول 

ي الئحتــه.
ي يســتند إليهــا �ف

ف فيهــا أســباب شــطب الرســم الــىت المقــررة إىل المســجل، يبــ�ي

                                                                                                                                         رجاء جواعدة
اع والرسوم                                                                                                                  مسجل امتيازات االخرت
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1

رقم ايداع الطلب :  00959

تاريخ ايداع الطلب :  17/05/2022

كة الريادة لصناعة وتسويق الورق الصحي والمنظفات اسم طالب التسجيل :  �ش

كة الريادة لصناعة وتسويق الورق الصحي والمنظفات اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بكيت محارم رطبة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-05

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

2

رقم ايداع الطلب :  00960

تاريخ ايداع الطلب :  17/05/2022

كة الريادة لصناعة وتسويق الورق الصحي والمنظفات اسم طالب التسجيل :  �ش

كة الريادة لصناعة وتسويق الورق الصحي والمنظفات اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بكيت محارم رطبة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-05

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

3

رقم ايداع الطلب :  00961

تاريخ ايداع الطلب :  17/05/2022

كة الريادة لصناعة وتسويق الورق الصحي والمنظفات اسم طالب التسجيل :  �ش

كة الريادة لصناعة وتسويق الورق الصحي والمنظفات اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : بكيت محارم رطبة

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-05

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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4

رقم ايداع الطلب :  00966

تاريخ ايداع الطلب :  24/05/2022

ا لالحذية والمالبس كة اكسرت اسم طالب التسجيل :  �ش

ا لالحذية والمالبس كة اكسرت اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : قشاط صندل

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

5

رقم ايداع الطلب :  00975

تاريخ ايداع الطلب :  12/06/2022

اسم طالب التسجيل :  رائد حسن احمد ذويب

اسم الوكيل : رائد حسن احمد ذويب

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : زاوية بالستيكية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

6

رقم ايداع الطلب :  00978

تاريخ ايداع الطلب :  19/07/2022

كة سلسلة محالت بن ازحيمان اسم طالب التسجيل :  �ش

ة للملكية الفكرية  اسم الوكيل :  فراس اتري

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : مغلف زعرت ازحيمان

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 09-05

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج

 

7

رقم ايداع الطلب :  00982

تاريخ ايداع الطلب :  01/08/2022

اسم طالب التسجيل :  انور جودي عثمان ابو ارميلة

اسم الوكيل : انور جودي عثمان ابو ارميلة

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل احذية رجاىلي

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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8

رقم ايداع الطلب :  00983

تاريخ ايداع الطلب :  08/08/2022

ا لالحذية والمالبس كة اكسرت اسم طالب التسجيل :  �ش

ا لالحذية والمالبس كة اكسرت اسم الوكيل : �ش

عنوان الرسم / النموذج الصناعي : نعل احذية

رقم صنف الرسم / النموذج الصناعي  : 

ملخص بجدة الرسم الصناعي  / النموذج الصناعي مع الشكل للرسم أو النموذج
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 499

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
499

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Merck Consumer Healthcar 
Limited
TO: Procter & Gamble Health Limited
Procter & Gamble Health Limited

/ او صحح اسمه قد غري

ك كونسيومر هيلثكري لميتد من :  مري
اىل :بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد  

ليمتد هيلث جامبل آند بروكرت

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 500

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
500

In class 5
ي الصنف5 

�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Merck Consumer Healthcar 
Limited
TO: Procter & Gamble Health Limited
Procter & Gamble Health Limited

/ او صحح اسمه قد غري

ك كونسيومر هيلثكري لميتد من :  مري
اىل :بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد  

ليمتد هيلث جامبل آند بروكرت

تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 504

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
504

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Merck Consumer Healthcar 
Limited
TO: Procter & Gamble Health Limited
Procter & Gamble Health Limited

/ او صحح اسمه قد غري

ك كونسيومر هيلثكري لميتد من :  مري
اىل :بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد  

ليمتد هيلث جامبل آند بروكرت

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 505

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
505

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Merck Consumer Healthcar 
Limited
TO: Procter & Gamble Health Limited
Procter & Gamble Health Limited

/ او صحح اسمه قد غري

ك كونسيومر هيلثكري لميتد من :  مري
اىل :بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد  

ليمتد هيلث جامبل آند بروكرت
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5052

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5052

In class 3 ي الصنف3 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: HFC Prestige International 
Germany GmbH
TO: Coty Beauty Germany GmbH
Coty Beauty Germany GmbH

/ او صحح اسمه قد غري

ي  ي  جي إم �ب
ميىف ناشونال جري من :  اتش اف سي برستيج  أنرت

اتش
ي اتش   ي جي ام �ب

ما�ف ي  جري
ي بيو�ت

اىل :كو�ت

ي
ي كو�ت

ي  بيو�ت
ما�ف ي ام جي جري اتش �ب

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5061

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5061

In class 3 ي الصنف3 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: HFC Prestige International 
Germany GmbH
TO: Coty Beauty Germany GmbH
Coty Beauty Germany GmbH

/ او صحح اسمه قد غري

ي  ي  جي إم �ب
ميىف ناشونال جري من :  اتش اف سي برستيج  أنرت

اتش
ي اتش   ي جي ام �ب

ما�ف ي  جري
ي بيو�ت

اىل :كو�ت

ي
ي كو�ت

ي  بيو�ت
ما�ف ي ام جي جري اتش �ب
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5579

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5579

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5587

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5587

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5591

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5591

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5594

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5594

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5602

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5602

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5604

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5604

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5605

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5605

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5606

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5606

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5607

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5607

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5608

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5608

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5611

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5611

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5612

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5612

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5613

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5613

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5614

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5614

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5615

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5615

In class5  5ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5624

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5624

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5629

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5629

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Perrigo Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
TO: Padagis Israel Pharmaceuticals 
Ltd.
Padagis Israel Pharmaceuticals Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ف لميتد. من :  بريغو ا�ائيل فارماسوتيكالري
ف لميتد.   اىل :باداغيس ا�ائيل فارماسوتيكالري

ف ا�ائيل باداغيس .لميتد فارماسوتيكالري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 6183

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
6183

In class 4 ي الصنف4 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: TOTAL S A
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 6186

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
6186

In class 4 ي الصنف4 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: TOTAL S A
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 6187

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
6187

In class 4 ي الصنف4 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: TOTAL S A
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 7023

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
7023

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Unilever Bestfoods Israel LTD
TO: Unilever Israel Foods Ltd.
Unilever Israel Foods Ltd.

/ او صحح اسمه قد غري

ي دي
من :  يونيلفري بيستفودز ازرائيل ال �ت

ي دي.  
اىل :يونيلفري ازرائيل فودز ال �ت

ي ال فودز ازرائيل يونيلفري
.دي �ت

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8116

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8116

In class 3 ي الصنف3 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: SOCIETE FINANCIERE F.C.
TO: CLARINS
CLARINS

/ او صحح اسمه قد غري

. من :  سوسيته فاينانسيري اف.سي
اىل :كالرينس  

كالرينس
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8600

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8600

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Pontneuf S.p.A
TO: S.p.A EGIDIO GALBANI
S.p.A EGIDIO GALBANI

/ او صحح اسمه قد غري

من :  بونتنويف إس. بيه. أيه
ي  

اىل :إس. بيه. أيه. إيجيديو غالبا�ف
ي إيجيديو .أيه .بيه .إس

غالبا�ف

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8600

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8600

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: S.p.A EGIDIO GALBANI
TO:  EGIDIO GALBANI S.r.l
 EGIDIO GALBANI S.r.l

/ او صحح اسمه قد غري

ي
من :  إس. بيه. أيه. إيجيديو غالبا�ف

ي إس .ار .ال  
اىل :إيجيدو غالبا�ف

ي إيجيدو
ال. ار. إس غالبا�ف
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8887

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8887

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Leo Pharmaceutical Products 
Ltd. A/S 
TO: LEO Pharma A/S
LEO Pharma A/S

/ او صحح اسمه قد غري

من :  ليو فارماسوتيكال برودكتس ليمتد. ايه/اس
اىل :ليو فارما ايه/اس  

اس/ايه فارما ليو

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8888

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8888

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: LEO pharma A/S and Leo 
Pharmaceutical Products Ltd. A/S 
TO: LEO Pharma A/S
LEO Pharma A/S

/ او صحح اسمه قد غري

من :  ليو فارما ايه/اس و ليو فارماسوتيكال برودكتس ليمتد. 
ايه/اس

اىل :ليو فارما ايه/اس  
اس/ايه فارما ليو
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8890

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8890

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: LEO pharma A/S and Leo 
Pharmaceutical Products Ltd. A/S 
TO: LEO Pharma A/S
LEO Pharma A/S

/ او صحح اسمه قد غري

من :  ليو فارما ايه/اس و ليو فارماسوتيكال برودكتس ليمتد. 
ايه/اس

اىل :ليو فارما ايه/اس  
اس/ايه فارما ليو

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8917

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8917

In class 25 ي الصنف25 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Basic Trademark S.A. and Basic 
Trademark S.r.l.
TO: Basic Trademark S.r.l.
Basic Trademark S.r.l.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  بيسيك تريدمارك اس.ار.ال. و بيسيك تريدمارك 
اس.ايه.

اىل :بيسيك تريدمارك اس.ار.ال.  
.ال.ار.اس تريدمارك بيسيك
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9085

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9085

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: YOPLAIT MARQUES 
INTERNATIONALES
TO: YOPLAIT MARQUES
YOPLAIT MARQUES

/ او صحح اسمه قد غري

ناشونالز ف انرت من :  يوبليت ماركري
اىل :يوبليه مارك  

مارك يوبليه

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9086

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9086

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: YOPLAIT MARQUES 
INTERNATIONALES
TO: YOPLAIT MARQUES
YOPLAIT MARQUES

/ او صحح اسمه قد غري

ناشونالز ف انرت من :  يوبليت ماركري
اىل :يوبليه مارك  

مارك يوبليه
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9406

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9406

In class 42 ي الصنف42 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: AOL INC.
TO: Oath Inc.
Oath Inc.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  ايه او ال، انك.،
اىل :اوث انك.  

.انك اوث

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9407

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9407

In class 38 ي الصنف38 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: AOL INC.
TO: Oath Inc.
Oath Inc.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  ايه او ال، انك.،
اىل :اوث انك.  

.انك اوث
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9408

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9408

In class 42 ي الصنف42 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: AOL INC.
TO: Oath Inc.
Oath Inc.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  ايه او ال، انك.،
اىل :اوث انك.  

.انك اوث

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9409

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9409

In class 38 ي الصنف38 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: AOL INC.
TO: Oath Inc.
Oath Inc.

/ او صحح اسمه قد غري

من :  ايه او ال، انك.،
اىل :اوث انك.  

.انك اوث



110

2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 10061

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
10061

In class 4 ي الصنف4 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس اي
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 10114

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
10114

In class 1 ي الصنف1 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس. ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby 
declare that the owner of the 
following trademarks No: 10115

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
10115

In class 3 ي الصنف3 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس. ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby 
declare that the owner of the 
following trademarks No: 10116

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
10116

In class 4 ي الصنف4 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس .ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ
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2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 10117

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
10117

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس. ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 10118

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
10118

In class 17 ي الصنف17 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/
or Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of 
Trademarks Law No. (33) of 1952, 
I hereby declare that the owner of 
the following trademarks No: 10119

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم
 )33) لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية

ذوات االأرقام التالية:-
10119

In class 37 ي الصنف37 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس. ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 10120

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
10120

In class 39 ي الصنف39 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس. ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 10121

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
10121

In class 40 ي الصنف40 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال اس. ايه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 12326

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
12326

In class 11 ي الصنف11 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: TCL CORPORATION
TO: TCL Technology Group 
Corporation
TCL Technology Group Corporation

/ او صحح اسمه قد غري

ي سي أل كوربوريشن
من :  �ت

ي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن  
اىل :�ت

ي
كوربوريشن غروب تكنولوجي ال سي �ت
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 12327

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
12327

In class 7 ي الصنف7 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: TCL CORPORATION
TO: TCL Technology Group 
Corporation
TCL Technology Group Corporation

/ او صحح اسمه قد غري

ي سي أل كوربوريشن
من :  �ت

ي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن  
اىل :�ت

ي
كوربوريشن غروب تكنولوجي ال سي �ت

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 12328

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
12328

In class 9 ي الصنف9 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: TCL CORPORATION
TO: TCL Technology Group 
Corporation
TCL Technology Group Corporation

/ او صحح اسمه قد غري

ي سي أل كوربوريشن
من :  �ت

ي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن  
اىل :�ت

ي
كوربوريشن غروب تكنولوجي ال سي �ت
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 15635

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
15635

In class 1 ي الصنف1 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total S.A.
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال أس.آ
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 15636

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
15636

In class 4 ي الصنف4 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total S.A.
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال أس.آ
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 15637

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
15637

In class 37 ي الصنف37 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total S.A.
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال أس.آ
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 16860

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
16860

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Fromageries Bel
TO: BEL
BEL

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فروماجري بيل
اىل :بيل  

بيل
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 17948

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
17948

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Fromageries Bel
TO: BEL
BEL

/ او صحح اسمه قد غري

من :  فروماجري بيل
اىل :بيل  

بيل

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 21394

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
21394

In class 4 ي الصنف4 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: TOTAL SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتـــال أس إيه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 21395

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
21395

In class 4 ي الصنف4 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: TOTAL SA
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتـــال أس إيه
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 24084

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
24084

In class 38 ي الصنف38 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Etisalat Telecommunications 
Corporation 
TO: Etisalat Telecommunications 
Group Company (Etisalat Group) PJSC 
Etisalat Telecommunications Group 
Company (Etisalat Group) PJSC 

/ او صحح اسمه قد غري

تصاالت مارات لالإ من :  مؤسسة االإ
كة مجموعة االمارات لالتصاالت )مجموعة اتصاالت )  اىل :�ش

ش م ع  
كة  ش ) اتصاالت مجموعة) لالتصاالت االمارات مجموعة �ش

ع م
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 24087

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
24087

In class 38 ي الصنف38 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Etisalat Telecommunications 
Corporation 
TO: Etisalat Telecommunications 
Group Company (Etisalat Group) PJSC 
Etisalat Telecommunications Group 
Company (Etisalat Group) PJSC 

/ او صحح اسمه قد غري

تصاالت مارات لالإ من :  مؤسسة االإ
كة مجموعة االمارات لالتصاالت )مجموعة اتصاالت )  اىل :�ش

ش م ع  
كة  ش ) اتصاالت مجموعة) لالتصاالت االمارات مجموعة �ش

ع م

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 25454

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
25454

In class 43 ي الصنف43 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Subway IP Inc.
TO: Subway IP LLC
Subway IP LLC

/ او صحح اسمه قد غري

من :  صبواي آيبيه انك.
ي ال ال سي   اىل :صب واي إي �ب

ي إي واي صب سي ال ال �ب
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 25455

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
25455

In class 43 ي الصنف43 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Subway IP Inc.
TO: Subway IP LLC
Subway IP LLC

/ او صحح اسمه قد غري

من :  صبواي آيبيه انك.
ي ال ال سي   اىل :صب واي إ �ب

ي إ واي صب سي ال ال �ب

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26102

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26102

In class 17 ي الصنف17 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: .SAN Marco Group S.P.A  and 
COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A
TO: SAN Marco Group S.P.A. 
SAN Marco Group S.P.A. 

/ او صحح اسمه قد غري

كة كولورفيسيو سان  من :  سان ماركو جروب اس.ب.اي. و �ش
ماركو

اىل :سان ماركو جروب اس.ب.اي.  
.اي.ب.اس جروب ماركو سان
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26103

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26103

In class 2 ي الصنف2 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: .SAN Marco Group S.P.A  and 
COLORIFICIO SAN MARCO S.P.A
TO: SAN Marco Group S.P.A. 
SAN Marco Group S.P.A. 

/ او صحح اسمه قد غري

كة كولورفيسيو سان  من :  سان ماركو جروب اس.ب.اي. و �ش
ماركو

اىل :سان ماركو جروب اس.ب.اي.  
.اي.ب.اس جروب ماركو سان

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26298

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26298

In class 36 ي الصنف36 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: The National Commercial Bank
TO: Saudi National Bank
Saudi National Bank

/ او صحح اسمه قد غري

من :  البنك االأهىي التجاري
اىل :البنك االأهىي السعودي  

السعودي االأهىي البنك
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26828

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26828

In class 43 ي الصنف43 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Sharekat rawa’a lelmata’em 
walmakahi musahama khososia
TO: Sharekat Sindyan lelmata’em 
walmakahi musahama khososia
Sharekat Sindyan lelmata’em 
walmakahi musahama khososia

/ او صحح اسمه قد غري

كة رواء للمطاعم والمقاهي مساهمة خصوصية من :  �ش
كة سنديان للمطاعم والمقاهي المساهمة الخصوصية    اىل :�ش

كة  الخصوصية المساهمة والمقاهي للمطاعم سنديان �ش

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 27994

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
27994

In class 12 ي الصنف12 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation
TO: Kia Corporation
Kia Corporation

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن
اىل :كيا كوربوريشن  

كوربوريشن كيا



124

2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 33267

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
33267

In class 12 ي الصنف12 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation
TO: Kia Corporation
Kia Corporation

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن
اىل :كيا كوربوريشن  

كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 33268

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
33268

In class 35 ي الصنف35 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation
TO: Kia Corporation
Kia Corporation

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن
اىل :كيا كوربوريشن  

كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 33269

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
33269

In class 37 ي الصنف37 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation
TO: Kia Corporation
Kia Corporation

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن
اىل :كيا كوربوريشن  

كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 33272

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
33272

In class 12 ي الصنف12 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation
TO: Kia Corporation
Kia Corporation

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن
اىل :كيا كوربوريشن  

كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 33281

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
33281

In class 7 ي الصنف7 
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: MAN Truck & Bus AG
TO: MAN Truck & Bus SE
MAN Truck & Bus SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  مان ترك & باص اي جي
اىل :مان ترك & باص أس إي  

إي أس باص & ترك مان

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35102

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35102

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35103

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35103

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35104

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35104

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35105

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35105

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35178

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35178

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35179

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35179

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35180

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35180

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35181

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35181

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35182

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35182

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 35183

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
35183

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 36100

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
36100

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا



132
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 36421

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
36421

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 36422

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
36422

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 36423

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
36423

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 36424

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
36424

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 36804

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
36804

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total S.A. 
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال أس.أيه 
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 36805

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
36805

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total S.A. 
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال أس.أيه 
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 36807

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
36807

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total S.A. 
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال أس.أيه 
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 36808

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
36808

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Total S.A. 
TO: TotalEnergies SE
TotalEnergies SE

/ او صحح اسمه قد غري

من :  توتال أس.أيه 
ف أس إي   جري نري اىل :توتاالإ

ف جري نري إي أس توتاالإ



136

2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 37358

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
37358

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 37359

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
37359

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 37360

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
37360

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 39526

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
39526

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 39527

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
39527

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 39528

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
39528

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 39774

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
39774

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: MASTER GOLD JEWELERY 
COMPANY
TO: Alsayyed Gold & Refinery
Alsayyed Gold & Refinery

/ او صحح اسمه قد غري

كة ماسرت جولد للمجوهرات من :  �ش
ي لتصميم وصناعة  كة السيد جولد اند ريفايرف اىل :�ش

المجوهرات وتنقية المعادن الثمينة   
كة ي اند جولد السيد �ش  المجوهرات وصناعة لتصميم ريفايرف

 الثمينة المعادن وتنقية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 39951

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
39951

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 39952

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
39952

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 40308

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
40308

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Name Amendments/or 
Correction

إعالن
تعديل / او تصحيح اسم مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 40309

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
40309

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 40310

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
40310

In class  ي الصنف
�ف

Has Changed /or Correction his name

From: Kia Motors Corporation 
TO: Kia Corporation 
Kia Corporation 

/ او صحح اسمه قد غري

من :  كيا موتورز كوربوريشن 
اىل :كيا كوربوريشن   

 كوربوريشن كيا
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 333

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
333

In class 33 ي الصنف33 
�ف

Has changed his addres
From:Diageo Scotland Limited
molenwerf 10-45 amstrdam 1014 bg 
the netherlands

TO:Diageo Scotland Limited
11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, 
SCOTLAND EH12 9HA, Scotland

 قد غري عنوانه
من : دياجيو اسكتالندا ليميتد

ي جي هولندا  دام 1014 �ب مولينويرف 12-10 امسرت
اىل:دياجيو اسكتالندا ليميتد

 HA9 12EHغ ،إسكتلندا  11لوخسايد بليس ،ايدنبري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 499

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
499

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has changed his addres
From:Procter & Gamble Health 
Limited
Hedon Road, Marfleet, Hull, HU9 5NJ, 
United Kingdom

TO:Procter & Gamble Health Limited
The Heights Brooklands, Weybridge, 
Surrey, KT13 0XP, United Kingdom

 قد غري عنوانه
من : بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد

هيدون رود، مارفليت، هل، اتش يو 9 5ان جيه، المملكة 
المتحدة. 

اىل:بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد
 ، ي ي 0 13 اكس �ب

يدج ،سوري ،كيه �ت ذا هايتس بروكالندز ،ويرب
المملكة المتحدة

تغيري عنوان مالك العالمة التجارية
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 500

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
500

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has changed his addres
From:Procter & Gamble Health 
Limited
Hedon Road, Marfleet, Hull, HU9 5NJ, 
United Kingdom

TO:Procter & Gamble Health Limited
The Heights Brooklands, Weybridge, 
Surrey, KT13 0XP, United Kingdom

 قد غري عنوانه
من : بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد

هيدون رود، مارفليت، هل، اتش يو 9 5ان جيه، المملكة 
المتحدة. 

اىل:بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد
 ، ي ي 0 13 اكس �ب

يدج ،سوري ،كيه �ت ذا هايتس بروكالندز ،ويرب
المملكة المتحدة

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 504

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
504

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has changed his addres
From:Procter & Gamble Health 
Limited
Hedon Road, Marfleet, Hull, HU9 5NJ, 
United Kingdom

TO:Procter & Gamble Health Limited
The Heights Brooklands, Weybridge, 
Surrey, KT13 0XP, United Kingdom

 قد غري عنوانه
من : بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد

هيدون رود، مارفليت، هل، اتش يو 9 5ان جيه، المملكة 
المتحدة. 

اىل:بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد
 ، ي ي 0 13 اكس �ب

يدج ،سوري ،كيه �ت ذا هايتس بروكالندز ،ويرب
المملكة المتحدة
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 505

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
505

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:Procter & Gamble Health 
Limited
Hedon Road, Marfleet, Hull, HU9 5NJ, 
United Kingdom

TO:Procter & Gamble Health Limited
The Heights Brooklands, Weybridge, 
Surrey, KT13 0XP, United Kingdom

 قد غري عنوانه
من : بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد

هيدون رود، مارفليت، هل، اتش يو 9 5ان جيه، المملكة 
المتحدة. 

اىل:بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد
 ، ي ي 0 13 اكس �ب

يدج ،سوري ،كيه �ت ذا هايتس بروكالندز ،ويرب
المملكة المتحدة

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 1913

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
1913

In class 25 ي الصنف25 
�ف

Has changed his addres
From: Everlast World’s Boxing 
Headquarters Corporation 
1350 Broadway, New York, NY 10018, 
U.S.A.
TO: Everlast World’s Boxing 
Headquarters Corporation 
42nd West 39 Street, 3rd Floor, New 
York, New York 10018, United States 
of America

 قد غري عنوانه
ف ز كوربوريش�ي من : افرالست وردز بوكسينج هيدكوارتري

1350 برودوي، نيو يورك، ان واي 10018، الواليات المتحدة 
االمريكية 

ف ز كوربوريش�ي اىل:افرالست وردز بوكسينج هيدكوارتري
 42ويست شارع ، 39 الطابق ، 3 نيويورك ، نيو يورك،10018  

الواليات المتحدة االمريكية
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 1914

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
1914

In class 28 ي الصنف28 
�ف

Has changed his addres
From: Everlast World’s Boxing 
Headquarters Corporation 

TO: Everlast World’s Boxing 
Headquarters Corporation 
42nd West 39 Street, 3rd Floor, New 
York, New York 10018, United States 
of America

 قد غري عنوانه
ف ز كوربوريش�ي من : افرالست وردز بوكسينج هيدكوارتري

 
ف ز كوربوريش�ي اىل:افرالست وردز بوكسينج هيدكوارتري

 42ويست شارع ، 39 الطابق ، 3 نيويورك ، نيو يورك،10018  
الواليات المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 2762

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
2762

In class 32 ي الصنف32 
�ف

Has changed his addres
From:Stokely-Van Camp, Inc.
555 WEST MONROE ST. CHICAGO , 
ILLINOIS 60661-3716 , U.S.A 
TO:Stokely-Van Camp, Inc.
700 , Anderson Hill Road, Purchase, 
New York 10577, USA

 قد غري عنوانه
-فان كامب اي ان سي . من : ستوكىي

ي شيكاغو ايلينويس 60661-3716 
555 ويست مونروي اس �ت

الواليات المتحدة 
-فان كامب اي ان سي . اىل:ستوكىي

ششاس ،نيويورك،10577    700أندرسون هيل رود ،بري
الواليات المتحدة االمريكية
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 2804

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
2804

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:Kellogg Europe Trading Limited
Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower 
Hatch Street, Dublin 2, Ireland
TO:Kellogg Europe Trading Limited
3 Dublin Airport Central (DAC), 
Dublin Airport, Dublin, Ireland 
K67X4X5

 قد غري عنوانه
من : كيللوغ يورب تريدينغ ليمتد

يت، دبلن 2،  ، لوير هاتش سرت سويت 3، ون إيرلسفورت سينرت
إيرلندا. 

اىل:كيللوغ يورب تريدينغ ليمتد
ال) دي إيه سي )دبلن إيربورت ،دبلن،   3دبلن إيربورت سنرت

إيرلنداكيه67 أكس4أكس5

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5052

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5052

In class 3 ي الصنف3 
�ف

Has changed his addres
From:Coty Germany Gmbh 

TO:Coty Germany Gmbh 
Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, 
Germany

 قد غري عنوانه
ي اتش ي جي ام �ب

ما�ف ي جري
من : كو�ت

 
ي اتش ي جي ام �ب

ما�ف ي جري
اىل:كو�ت

برليرف أىلي  64295  ،65دارمشتات، المانيا 
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 5061

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
5061

In class 3 ي الصنف3 
�ف

Has changed his addres
From:Coty Germany Gmbh 

TO:Coty Germany Gmbh 
Berliner Allee 65, 64295 Darmstadt, 
Germany

 قد غري عنوانه
ي اتش ي جي ام �ب

ما�ف ي جري
من : كو�ت

 
ي اتش ي جي ام �ب

ما�ف ي جري
اىل:كو�ت

برليرف أىلي  64295  ،65دارمشتات، المانيا 

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 7023

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
7023

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:Unilever Bestfoods Israel LTD
52 Julius Simon Street, Haifa 31006, 
Israel.

TO:Unilever Bestfoods Israel LTD
52 Julius Simon Street, Haifa 31006, 
Israel.

 قد غري عنوانه
ي دي

من : يونيلفري بيستفودز ازرائيل ال �ت
يت، حيفا 31006، ا�ائيل.  52 جولويس سيمون سرت

ي دي
اىل:يونيلفري بيستفودز ازرائيل ال �ت

يت ،حيفا ،31006 ا�ائيل.  52جولويس سيمون سرت
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 7291

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
7291

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:Brand Associates Limited

TO:Brand Associates Limited
12-14 Finch Road, Douglas, Isle of 
Man , 1M1 2PT

 قد غري عنوانه
من : براند اسوشيتس ليمتد

 
اىل:براند اسوشيتس ليمتد

ي
 14-12فينتش رود دوغالس ايل اوف مان1 أم1 2بيه �ت

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 7513

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
7513

In class 25 ي الصنف25 
�ف

Has changed his addres
From:LANCEL INTERNATIONAL SA

TO:LANCEL INTERNATIONAL SA
Vicolo Nassetta, 2- 6900 Lugano 
(Switzerland)

 قد غري عنوانه
ناشيونال اس ايه من : النسيل انرت

 
ناشيونال اس ايه اىل:النسيل انرت

فيكولو ناسيتا 6900-2 ،لوغانو) سويرا)
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 7514

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
7514

In class 18 ي الصنف18 
�ف

Has changed his addres
From:LANCEL INTERNATIONAL SA

TO:LANCEL INTERNATIONAL SA
Vicolo Nassetta, 2- 6900 Lugano 
(Switzerland)

 قد غري عنوانه
ناشيونال اس ايه من : النسيل انرت

 
ناشيونال اس ايه اىل:النسيل انرت

فيكولو ناسيتا 6900-2 ،لوغانو) سويرا)

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8129

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8129

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has changed his addres
From:ASTRAZENECA UK LIMITED

TO:ASTRAZENECA UK LIMITED
1 Francis Crick Avenue, Cambridge 
Biomedical Campus, Cambridge, 
United Kingdom CB2 0AA.

 قد غري عنوانه
ازينيكا يو كي ليميتد من : اسرت

 
ازينيكا يو كي ليميتد اىل:اسرت

يدج بيوميديكال كامبوس،   1فرانسيس كريك افينيو ،كامرب
ي 0 2 ايه ايه. يدج ،المملكة المتحدة سي �ب كامرب
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 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8600

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8600

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:S.p.A EGIDIO GALBANI

TO:S.p.A EGIDIO GALBANI
Via Flavio Gioia 8,20149 Milan (Italy )

 قد غري عنوانه

ي
من : إس. بيه. أيه. إيجيديو غالبا�ف

 

ي
اىل:إس. بيه. أيه. إيجيديو غالبا�ف

فيا فالفيو رقم 20149، 8 ميالن - ايطاليا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8917

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8917

In class 25 ي الصنف25 
�ف

Has changed his addres
From:Basic Trademark S.r.l.
207Route d’Arlon, L-1150 
Luxembourg, Luxembourg; 207Route 
d’Arlon, L-1150 Luxembourg, 
Luxembourg and Largo Maurizio 
Vitale 1, 10152 Torino, Italy
TO:Basic Trademark S.r.l.
Largo Maurizio Vitale 1, 10152 
Torino, Italy

 قد غري عنوانه
من : بيسيك تريدمارك اس.ار.ال.

يو فيتاىلي 1، 10152  ف لوكسمبورغ; لوكسمبورغ و الرغو ماوريرت
تورينو، ايطاليا 

اىل:بيسيك تريدمارك اس.ار.ال.
يو فيتاىلي 10152 ،1 تورينو ،ايطاليا ف الرغو ماوريرت



2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

151

Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 8934

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
8934

In class 34 ي الصنف34 
�ف

Has changed his addres
From:ROTHAMNS OF PALL MALL 
LIMITED

TO:ROTHAMNS OF PALL MALL 
LIMITED
Route de France 17, Boncourt 2926, 
Switzerland

 قد غري عنوانه
من : روثامنس اف بال مال ليميتد

 
اىل:روثامنس اف بال مال ليميتد

روت دي فرانس ،17 بونكورت ،2926 سويزرالند

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9085

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9085

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:YOPLAIT MARQUES

TO:YOPLAIT MARQUES
150 rue Gallieni, 92100 Boulogne-
Billancourt, France

 قد غري عنوانه
من : يوبليه مارك

 
اىل:يوبليه مارك

ي 92100 ،بولون-بيالنكورت ،فرنسا
150رو غاليىف
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By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9086

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9086

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:YOPLAIT MARQUES

TO:YOPLAIT MARQUES
150 rue Gallieni, 92100 Boulogne-
Billancourt, France

 قد غري عنوانه
من : يوبليه مارك

 
اىل:يوبليه مارك

ي 92100 ،بولون-بيالنكورت ،فرنسا
 150رو غاليىف

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9185

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9185

In class 33 ي الصنف33 
�ف

Has changed his addres
From:BACARDI & COMPANY LIMITED 

TO:BACARDI & COMPANY LIMITED 
Aeulestrasse 5 FL-9490 Vaduz 
Liechtenstein

 قد غري عنوانه
ي ليميتد

من : باكاردي اند كومبا�ف
 

ي ليميتد
اىل:باكاردي اند كومبا�ف

اس 5 اف ال ، 9490-فادوز ،ليختينشتاين اوليشرت
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9615

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9615

In class 11 ي الصنف11 
�ف

Has changed his addres
From:THORN (IP) LIMITED

TO:THORN (IP) LIMITED
Point 3, Haywood Road, Warwick, 
CV34 5AH, UNITED KINGDOM

 قد غري عنوانه
) لميتد ي من : ثورن)اي �ب

 
) لميتد ي اىل:ثورن)اي �ب

34 5ايه اتش،  ي
ا ،سي �ف بوينت 3 هايوود رود ،وورويك ،انجلرت

المملكة المتحدة

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 9753

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
9753

In class 32 ي الصنف32 
�ف

Has changed his addres
From:Stokely-Van Camp, Inc.

TO:Stokely-Van Camp, Inc.
700 , Anderson Hill Road, Purchase, 
New York 10577, USA

 قد غري عنوانه
-فان كامب اي ان سي . من : ستوكىي

 
-فان كامب اي ان سي . اىل:ستوكىي

ششاس ،نيويورك،10577    700أندرسون هيل رود ،بري
الواليات المتحدة االمريكية
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إعالن
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By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 12326

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
12326

In class 11 ي الصنف11 
�ف

Has changed his addres
From:TCL Technology Group 
Corporation
TO:TCL Technology Group 
Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 
3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou 
Guangdong, China

 قد غري عنوانه
ي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن

من : �ت
 

ي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن
اىل:�ت

ي سي ال تكنولوجي بلدينغ 17 ،هوفينغ3 ار دي رود، 
�ت

يكت ،هوزهاو  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفيلوبمنت دسرت
ف غوانغدونغ ،الص�ي

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 12327

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
12327

In class 7 ي الصنف7 
�ف

Has changed his addres
From:TCL Technology Group 
Corporation
TO:TCL Technology Group 
Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 
3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou 
Guangdong, China

 قد غري عنوانه
ي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن

من : �ت
 

ي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن
اىل:�ت

ي سي ال تكنولوجي بلدينغ 17 ،هوفينغ3 ار دي رود، 
�ت

يكت ،هوزهاو  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفيلوبمنت دسرت
ف غوانغدونغ ،الص�ي
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 12328

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
12328

In class 9 ي الصنف9 
�ف

Has changed his addres
From:TCL Technology Group 
Corporation
TO:TCL Technology Group 
Corporation
TCL Technology Building, 17 Huifeng 
3rd Road, Zhongkai High Technology 
Development District, Huizhou 
Guangdong, China

 قد غري عنوانه
ي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن

من : �ت
 

ي سي ال تكنولوجي غروب كوربوريشن
اىل:�ت

ي سي ال تكنولوجي بلدينغ 17 ،هوفينغ3 ار دي رود، 
�ت

يكت ،هوزهاو  زهونغكاي هاي تكنولوجي ديفيلوبمنت دسرت
ف غوانغدونغ ،الص�ي

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 15075

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
15075

In class 14 ي الصنف14 
�ف

Has changed his addres
From:Turlen Holding SA

TO:Turlen Holding SA
rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 
Switzerland

 قد غري عنوانه
ف هولدنغ اس ايه من : تورل�ي

 
ف هولدنغ اس ايه اىل:تورل�ي

روي دو جورا 2345 ،11 ليس بريوليوكس ،سويرا
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By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 16860

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
16860

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:BEL

TO:BEL
 2, Allee de Longchamp 92150 
SURESNES, FRANCE

 قد غري عنوانه
من : بيل

 
اىل:بيل

 ،2أىلي دي لونغ شان 92150 ،سوريسن ،فرنسا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 17948

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
17948

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:BEL

TO:BEL
2, Allee de Longchamp 92150 
SURESNES, FRANCE

 قد غري عنوانه
من : بيل

 
اىل:بيل

 ،2اىلي دي لونغ شان 92150 ،سوريسن ،فرنسا
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19882

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
19882

In class 44 ي الصنف44 
�ف

Has changed his addres
From:Societe Des Hotels Meridien
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France and 3 rue de Teheran, 
75008 Paris, France

TO:Societe Des Hotels Meridien
3 rue de Teheran, 75008 Paris, France

 قد غري عنوانه
يديان من : سوسيتيه ديز هوتيلز مري

تور ماين مونتبارنس ، 33 ، أفينيو دو ماين ، 14إي. إيتاج ، 
ان، 75008 باريس فرنسا  75015 باريس فرنسا و 3 رو دو تيهري

يديان اىل:سوسيتيه ديز هوتيلز مري
ان 75008 ،باريس فرنسا  3رو دو تيهري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19883

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
19883

In class 43 ي الصنف43 
�ف

Has changed his addres
From:Societe Des Hotels Meridien
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France; 3 rue de Teheran, 
75008 Paris, France and 3 rue de 
Teheran, 75008 Paris, France

TO:Societe Des Hotels Meridien
3 rue de Teheran, 75008 Paris, France

 قد غري عنوانه
يديان من : سوسيتيه ديز هوتيلز مري

تور ماين مونتبارنس ، 33 ، أفينيو دو ماين ، 14إي. إيتاج ، 
ان، 75008 باريس فرنسا و  75015 باريس فرنسا; 3 رو دو تيهري

ان، 75008 باريس فرنسا  3 رو دو تيهري
يديان اىل:سوسيتيه ديز هوتيلز مري

ان 75008 ،باريس فرنسا  3رو دو تيهري
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19884

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
19884

In class 35 ي الصنف35 
�ف

Has changed his addres
From:Societe Des Hotels Meridien
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France

TO:Societe Des Hotels Meridien
3 rue de Teheran, 75008 Paris, France

 قد غري عنوانه
يديان من : سوسيتيه ديز هوتيلز مري

تور ماين مونتبارنس ، 33 ، أفينيو دو ماين ، 14إي. إيتاج ، 
75015 باريس فرنسا 

يديان اىل:سوسيتيه ديز هوتيلز مري
ان 75008 ،باريس فرنسا  3رو دو تيهري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19885

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
19885

In class 36 ي الصنف36 
�ف

Has changed his addres
From:Societe Des Hotels Meridien
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France

TO:Societe Des Hotels Meridien
3 rue de Teheran, 75008 Paris, France

 قد غري عنوانه
يديان من : سوسيتيه ديز هوتيلز مري

تور ماين مونتبارنس ، 33 ، أفينيو دو ماين ، 14إي. إيتاج ، 
75015 باريس فرنسا 

يديان اىل:سوسيتيه ديز هوتيلز مري
ان 75008 ،باريس فرنسا  3رو دو تيهري
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19886

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
19886

In class 39 ي الصنف39 
�ف

Has changed his addres
From:Societe Des Hotels Meridien
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France

TO:Societe Des Hotels Meridien
3 rue de Teheran, 75008 Paris, France

 قد غري عنوانه
يديان من : سوسيتيه ديز هوتيلز مري

تور ماين مونتبارنس ، 33 ، أفينيو دو ماين ، 14إي. إيتاج ، 
75015 باريس فرنسا 

يديان اىل:سوسيتيه ديز هوتيلز مري
ان 75008 ،باريس فرنسا  3رو دو تيهري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19887

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
19887

In class 41 ي الصنف41 
�ف

Has changed his addres
From:Societe Des Hotels Meridien
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France

TO:Societe Des Hotels Meridien
3 rue de Teheran, 75008 Paris, France

 قد غري عنوانه
يديان من : سوسيتيه ديز هوتيلز مري

تور ماين مونتبارنس ، 33 ، أفينيو دو ماين ، 14إي. إيتاج ، 
75015 باريس فرنسا 

يديان اىل:سوسيتيه ديز هوتيلز مري
ان 75008 ،باريس فرنسا  3رو دو تيهري
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19888

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
19888

In class 43 ي الصنف43 
�ف

Has changed his addres
From:Societe Des Hotels Meridien
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France

TO:Societe Des Hotels Meridien
3 rue de Teheran, 75008 Paris, France

 قد غري عنوانه
يديان من : سوسيتيه ديز هوتيلز مري

تور ماين مونتبارنس ، 33 ، أفينيو دو ماين ، 14إي. إيتاج ، 
75015 باريس فرنسا 

يديان اىل:سوسيتيه ديز هوتيلز مري
ان 75008 ،باريس فرنسا  3رو دو تيهري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19889

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
19889

In class 44 ي الصنف44 
�ف

Has changed his addres
From:Societe Des Hotels Meridien
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France

TO:Societe Des Hotels Meridien
3 rue de Teheran, 75008 Paris, France

 قد غري عنوانه
يديان من : سوسيتيه ديز هوتيلز مري

تور ماين مونتبارنس ، 33 ، أفينيو دو ماين ، 14إي. إيتاج ، 
75015 باريس فرنسا 

يديان اىل:سوسيتيه ديز هوتيلز مري
ان 75008 ،باريس فرنسا  3رو دو تيهري
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 19890

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
19890

In class 45 ي الصنف45 
�ف

Has changed his addres
From:Societe Des Hotels Meridien
TOUR MAINE MONTPARNASSE, 33, 
avenue du Maine, 14è étage, 75015 
PARIS – France

TO:Societe Des Hotels Meridien
3 rue de Teheran, 75008 Paris, France

 قد غري عنوانه
يديان من : سوسيتيه ديز هوتيلز مري

تور ماين مونتبارنس ، 33 ، أفينيو دو ماين ، 14إي. إيتاج ، 
75015 باريس فرنسا 

يديان اىل:سوسيتيه ديز هوتيلز مري
ان 75008 ،باريس فرنسا  3رو دو تيهري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 22476

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
22476

In class 32 ي الصنف32 
�ف

Has changed his addres
From:Stokely-Van Camp, Inc.
555 WEST Monroe Street, Chicago, 
Illinois 60661, USA

TO:Stokely-Van Camp, Inc.
700 , Anderson Hill Road, Purchase, 
New York 10577, USA

 قد غري عنوانه
-فان كامب اي ان سي . من : ستوكىي

يت ،شيكاغو ، إيلليواز 60661 ،  555 ويست مونرو سرت
الواليات المتحدة االأمريكية 

-فان كامب اي ان سي . اىل:ستوكىي
ششاس ،نيويورك،10577    700أندرسون هيل رود ،بري

الواليات المتحدة االمريكية
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Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 23932

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
23932

In class 25 ي الصنف25 
�ف

Has changed his addres
From:Crocs, Inc.

TO:Crocs, Inc.
16301 Via Varra, Broomfield, 
Colorado 80020,United States of 
America

 قد غري عنوانه
من : كروكس ، إنك.

 
اىل:كروكس ، إنك.

 16301فيا فارا ،برومفيلد ،كولورادو ،80020 الواليات 
المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 23933

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
23933

In class 25 ي الصنف25 
�ف

Has changed his addres
From:Crocs, Inc.

TO:Crocs, Inc.
16301 Via Varra, Broomfield, 
Colorado 80020,United States of 
America

 قد غري عنوانه
من : كروكس ، إنك.

 
اىل:كروكس ، إنك.

 16301فيا فارا ،برومفيلد ،كولورادو ،80020 الواليات 
المتحدة االمريكية
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Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 25454

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
25454

In class 43 ي الصنف43 
�ف

Has changed his addres
From:Subway IP LLC

TO:Subway IP LLC
325 Sub Way, Milford, CT 06461, USA

 قد غري عنوانه

ي ال ال سي من : صب واي إي �ب
 

ي ال ال سي اىل:صب واي إي �ب
ي 06461 الواليات المتحدة 

 325صب واي ، ميلفورد سي �ت
االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 25455

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
25455

In class 43 ي الصنف43 
�ف

Has changed his addres
From:Subway IP LLC

TO:Subway IP LLC
325 Sub Way, Milford, CT 06461, USA

 قد غري عنوانه

ي ال ال سي من : صب واي إ �ب
 

ي ال ال سي اىل:صب واي إ �ب
ي 06461 الواليات المتحدة 

 325صب واي ، ميلفورد سي �ت
االمريكية
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Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 25468

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
25468

In class 25 ي الصنف25 
�ف

Has changed his addres
From:MIRAY GIYIM SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI

TO:MIRAY GIYIM SANAYI VE TICARET 
LIMITED SIRKETI
9 Eylul Kahramanlar Caddesi, No:33, 
Gaziemir- Izmir / Turkey

 قد غري عنوانه

ي
كيىت ي تيجاريت ليمتد شري

اي جييم سانا�ي �ف من : مري
 

ي
كيىت ي تيجاريت ليمتد شري

اي جييم سانا�ي �ف اىل:مري
 9ايلول كهرمانالر جاديسي ،نو،33:غازيمري -ازمري / تركيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 25748

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
25748

In class 25 ي الصنف25 
�ف

Has changed his addres
From:Keds, LLC

TO:Keds, LLC
500 Totten Pond Road Waltham, 
Massachusetts 02451 United States 
of America

 قد غري عنوانه

من : كيدس ، أل أل سي
 

اىل:كيدس ، أل أل سي
ف بوند روود ولثام ،ماساتشوسيتس 02451 الواليات   500توت�ي

المتحدة االمريكية 
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Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26171

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26171

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, 
France

TO:CANDIA 
 200-216 Rue Raymond Losserand 
75014 PARIS, France                  

 قد غري عنوانه
من : كانديا 

، 75009 باريس - فرنسا  ف 1 - 3 رو ديس ايتاليرف
اىل:كانديا 

اند 75014 باريس ،فرنسا                     216-200رو رايموند لوسري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26172

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26172

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has changed his addres
From:CANDIA

TO:CANDIA
200-216 Rue Raymond Losserand 
75014 PARIS, France

 قد غري عنوانه
من : كانديا

 
اىل:كانديا

اند 75014 باريس ،فرنسا  216-200رو رايموند لوسري
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Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26173

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26173

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:CANDIA

TO:CANDIA
200-216 Rue Raymond Losserand 
75014 PARIS, France

 قد غري عنوانه
من : كانديا

 
اىل:كانديا

اند 75014 باريس ،فرنسا  216-200رو رايموند لوسري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26174

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26174

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, 
France

TO:CANDIA 
 200-216 Rue Raymond Losserand 
75014 PARIS, France                  

 قد غري عنوانه
من : كانديا 

، 75009 باريس - فرنسا  ف 1 - 3 رو ديس ايتاليرف
اىل:كانديا 

اند 75014 باريس ،فرنسا                     216-200رو رايموند لوسري
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Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26175

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26175

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, 
France

TO:CANDIA 
 200-216 Rue Raymond Losserand 
75014 PARIS, France                  

 قد غري عنوانه
من : كانديا 

، 75009 باريس - فرنسا  ف 1 - 3 رو ديس ايتاليرف
اىل:كانديا 

اند 75014 باريس ،فرنسا                     216-200رو رايموند لوسري

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26176

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26176

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:CANDIA 
1 - 3 rue des italiens, 75009 Paris, 
France

TO:CANDIA 
 200-216 Rue Raymond Losserand 
75014 PARIS, France                  

 قد غري عنوانه
من : كانديا 

، 75009 باريس - فرنسا  ف 1 - 3 رو ديس ايتاليرف
اىل:كانديا 

اند 75014 باريس ،فرنسا                     216-200رو رايموند لوسري
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26298

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26298

In class 36 ي الصنف36 
�ف

Has changed his addres
From:Saudi National Bank

TO:Saudi National Bank
(3208) Al-Aqiq District - Unit No. 
(778) Riyadh 13519-6676

 قد غري عنوانه
من : البنك االأهىي السعودي

 
اىل:البنك االأهىي السعودي

 )3208)حي العقيق-رقم الوحدة )778) الرياض-13519 
6676

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26301

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26301

In class 14 ي الصنف14 
�ف

Has changed his addres
From:Turlen Holding SA

TO:Turlen Holding SA
rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 
Switzerland

 قد غري عنوانه
ف هولندينغ اس ايه من : تورل�ي

 
ف هولندينغ اس ايه اىل:تورل�ي

روي دو جورا 2345 ،11 ليس بريوليوكس ،سويرا
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26302

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26302

In class 16 ي الصنف16 
�ف

Has changed his addres
From:Turlen Holding SA

TO:Turlen Holding SA
rue du Jura 11, 2345 Les Breuleux, 
Switzerland

 قد غري عنوانه
ف هولندينغ اس ايه من : تورل�ي

 
ف هولندينغ اس ايه اىل:تورل�ي

روي دو جورا 2345 ،11 ليس بريوليوكس ،سويرا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26326

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26326

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:The Quaker Oats Company

TO:The Quaker Oats Company
433 West Van Buren Street, Suite 
350N, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 قد غري عنوانه

ي
من : ذا كويكر اوتس كومبا�ف

 

ي
اىل:ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، سويت 350 أن ،شيكاغو،    433ويست فان بيورين سرت
إيللينوي ، 60607 الواليات المتحدة االأمريكية.
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26327

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26327

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:The Quaker Oats Company

TO:The Quaker Oats Company
433 West Van Buren Street, Suite 
350N, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 قد غري عنوانه

ي
من : ذا كويكر اوتس كومبا�ف

 

ي
اىل:ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، سويت 350 أن ،شيكاغو،    433ويست فان بيورين سرت
إيللينوي ، 60607 الواليات المتحدة االأمريكية.

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26328

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26328

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:The Quaker Oats Company

TO:The Quaker Oats Company
433 West Van Buren Street, Suite 
350N, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 قد غري عنوانه

ي
من : ذا كويكر اوتس كومبا�ف

 

ي
اىل:ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، سويت 350 أن ،شيكاغو،    433ويست فان بيورين سرت
إيللينوي ، 60607 الواليات المتحدة االأمريكية.
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26329

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26329

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:The Quaker Oats Company

TO:The Quaker Oats Company
433 West Van Buren Street, Suite 
350N, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 قد غري عنوانه

ي
من : ذا كويكر اوتس كومبا�ف

 

ي
اىل:ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، سويت 350 أن ،شيكاغو،    433ويست فان بيورين سرت
إيللينوي ، 60607 الواليات المتحدة االأمريكية.

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26330

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26330

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:The Quaker Oats Company

TO:The Quaker Oats Company
433 West Van Buren Street, Suite 
350N, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 قد غري عنوانه

ي
من : ذا كويكر اوتس كومبا�ف

 

ي
اىل:ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، سويت 350 أن ،شيكاغو،    433ويست فان بيورين سرت
إيللينوي ، 60607 الواليات المتحدة االأمريكية.
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26590

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26590

In class 9 ي الصنف9 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

 
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب

ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري
المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26591

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26591

In class 16 ي الصنف16 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

 
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب

ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري
المتحدة االمريكية
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26592

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26592

In class 35 ي الصنف35 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

 
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب

ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري
المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26593

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26593

In class 36 ي الصنف36 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

 
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب

ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري
المتحدة االمريكية
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26594

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26594

In class 37 ي الصنف37 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

 
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب

ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري
المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26595

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26595

In class 38 ي الصنف38 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

 
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب

ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري
المتحدة االمريكية
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26596

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26596

In class 39 ي الصنف39 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

 
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب

ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري
المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26597

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26597

In class 41 ي الصنف41 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

 
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب

ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري
المتحدة االمريكية
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26598

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26598

In class 42 ي الصنف42 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

 
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب

ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري
المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26625

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26625

In class 34 ي الصنف34 
�ف

Has changed his addres
From:British American Tobacco 
(Brands) Inc.,

TO:British American Tobacco 
(Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, 
Wilmington. DE 19808-1674 USA   

 قد غري عنوانه

من : بريتش امريكان توباكو )براندس) اي ان سي
 

اىل:بريتش امريكان توباكو )براندس) اي ان سي
 251ليتل فولز درايف ،سوت ،100 ويلمنغتون ،ديالوير-1674 

 ،19808الواليات المتحدة االمريكية    
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26789

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26789

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:HERBA RICEMILLS, S.L.U.

TO:HERBA RICEMILLS, S.L.U.
Calle Real, 43 San Juan de 
Aznalfarache, Sevilla, 41920 Spain

 قد غري عنوانه
با رايسميلس من : هري

 
با رايسميلس اىل:هري

كاييه ريال 43 ،سان جوان دي ازنل فاراش ،سفيال,41920  
اسبانيا

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26851

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26851

In class 34 ي الصنف34 
�ف

Has changed his addres
From:British American Tobacco 
(Brands) Inc.,

TO:British American Tobacco 
(Brands) Inc.,
251 Little Falls Drive, Suite 100, 
Wilmington. DE 19808-1674 USA   

 قد غري عنوانه

من : بريتش امريكان توباكو )براندس) اي ان سي
 

اىل:بريتش امريكان توباكو )براندس) اي ان سي
 251ليتل فولز درايف ،سوت ،100 ويلمنغتون ،ديالوير-1674 

 ،19808الواليات المتحدة االمريكية    
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26985

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26985

In class 3 ي الصنف3 
�ف

Has changed his addres
From:Himalaya Global Holdings Ltd.

TO:Himalaya Global Holdings Ltd.
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, 
PO Box 1162, Grand Cayman, KY1-
1102, Cayman Islands

 قد غري عنوانه
من : هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد.

 
اىل:هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد.

ف أفنيو ،ص.ب ،1162 .غراند  هيمااليا هاوس 138 ،إلج�ي
كايمان ،كاي واي ،1102-1جزر الكايمان

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26986

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26986

In class 5 ي الصنف5 
�ف

Has changed his addres
From:Himalaya Global Holdings Ltd.

TO:Himalaya Global Holdings Ltd.
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, 
PO Box 1162, Grand Cayman, KY1-
1102, Cayman Islands

 قد غري عنوانه
من : هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد.

 
اىل:هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد.

ف أفنيو ،ص.ب ،1162 .غراند  هيمااليا هاوس 138 ،إلج�ي
كايمان ،كاي واي ،1102-1جزر الكايمان
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Notification of
Trademark Owner’s Address 

Amendments

إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 26987

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
26987

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:Himalaya Global Holdings Ltd.

TO:Himalaya Global Holdings Ltd.
Himalaya House, 138 Elgin Avenue, 
PO Box 1162, Grand Cayman, KY1-
1102, Cayman Islands

 قد غري عنوانه
من : هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد.

 
اىل:هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد.

ف أفنيو ،ص.ب ،1162 .غراند  هيمااليا هاوس 138 ،إلج�ي
كايمان ،كاي واي ،1102-1جزر الكايمان

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 27241

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
27241

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:The Quaker Oats Company
555 West Monroe Street, Chicago, IL 
60661, USA.

TO:The Quaker Oats Company
433 West Van Buren Street, Suite 
350N, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 قد غري عنوانه

ي
من : ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، شيكاغو ، آي أل 60661 ،  555 ويست مونروي سرت
الواليات المتحدة االأمريكية 

ي
اىل:ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، سويت 350 أن ،شيكاغو،    433ويست فان بيورين سرت
إيللينوي ، 60607 الواليات المتحدة االأمريكية.
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 28073

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
28073

In class 9 ي الصنف9 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas, 77070, U.S.A.

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

, تكساس,  ف 11445 كومباك سينرت درايف ويست, هيوس�ت
77070, الواليات المتحدة االمريكية 

. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب
ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري

المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 28074

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
28074

In class 16 ي الصنف16 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas, 77070, U.S.A.

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

, تكساس,  ف 11445 كومباك سينرت درايف ويست, هيوس�ت
77070, الواليات المتحدة االمريكية 

. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب
ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري

المتحدة االمريكية
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 28075

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
28075

In class 35 ي الصنف35 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas, 77070, U.S.A.

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

, تكساس,  ف 11445 كومباك سينرت درايف ويست, هيوس�ت
77070, الواليات المتحدة االمريكية 

. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب
ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري

المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 28076

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
28076

In class 36 ي الصنف36 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas, 77070, U.S.A.

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

, تكساس,  ف 11445 كومباك سينرت درايف ويست, هيوس�ت
77070, الواليات المتحدة االمريكية 

. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب
ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري

المتحدة االمريكية
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 28077

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
28077

In class 37 ي الصنف37 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas, 77070, U.S.A.

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

, تكساس,  ف 11445 كومباك سينرت درايف ويست, هيوس�ت
77070, الواليات المتحدة االمريكية 

. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب
ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري

المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 28078

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
28078

In class 38 ي الصنف38 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas, 77070, U.S.A.

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

, تكساس,  ف 11445 كومباك سينرت درايف ويست, هيوس�ت
77070, الواليات المتحدة االمريكية 

. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب
ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري

المتحدة االمريكية
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Trademark Owner’s Address 
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 28079

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
28079

In class 41 ي الصنف41 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas, 77070, U.S.A.

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

, تكساس,  ف 11445 كومباك سينرت درايف ويست, هيوس�ت
77070, الواليات المتحدة االمريكية 

. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب
ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري

المتحدة االمريكية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 28080

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
28080

In class 42 ي الصنف42 
�ف

Has changed his addres
From:HP Hewlett Packard Group LLC
11445 Compaq Center Drive West, 
Houston, Texas, 77070, U.S.A.

TO:HP Hewlett Packard Group LLC
10300 Energy Drive, Spring, Texas 
77389,USA

 قد غري عنوانه
. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي من : اتش �ب

, تكساس,  ف 11445 كومباك سينرت درايف ويست, هيوس�ت
77070, الواليات المتحدة االمريكية 

. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي اىل:اتش �ب
ينغ ،تكساس ،77389 الواليات  جي درايف ،سرب  10300اينري

المتحدة االمريكية
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 28256

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
28256

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:Kellogg Europe Trading Limited
Suite 3, One Earlsfort Centre, Lower 
Hatch Street, Dublin 2, Ireland

TO:Kellogg Europe Trading Limited
3 Dublin Airport Central (DAC), 
Dublin Airport, Dublin, Ireland 
K67X4X5

 قد غري عنوانه
من : كيللوغ يورب تريدينغ ليمتد

يت، دبلن 2،  ، لوير هاتش سرت سويت 3، ون إيرلسفورت سينرت
إيرلندا. 

اىل:كيللوغ يورب تريدينغ ليمتد
ال) دي إيه سي )دبلن إيربورت ،دبلن،   3دبلن إيربورت سنرت

 إيرلنداكيه67 أكس4أكس5

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 29817

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
29817

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:The Quaker Oats Company
555 West Monroe Street, Chicago, IL 
60661, USA.

TO:The Quaker Oats Company
433 West Van Buren Street, Suite 
350N, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 قد غري عنوانه

ي
من : ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، شيكاغو ، آي أل 60661 ،  555 ويست مونروي سرت
الواليات المتحدة االأمريكية 

ي
اىل:ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، سويت 350 أن ،شيكاغو،    433ويست فان بيورين سرت
إيللينوي ، 60607 الواليات المتحدة االأمريكية.
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إعالن
 تغيري عنوان مالك العالمة التجارية

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 29818

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
29818

In class 30 ي الصنف30 
�ف

Has changed his addres
From:The Quaker Oats Company
555 West Monroe Street, Chicago, IL 
60661, USA.

TO:The Quaker Oats Company
433 West Van Buren Street, Suite 
350N, Chicago, Illinois 60607, U.S.A

 قد غري عنوانه

ي
من : ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، شيكاغو ، آي أل 60661 ،  555 ويست مونروي سرت
الواليات المتحدة االأمريكية 

ي
اىل:ذا كويكر اوتس كومبا�ف

يت ، سويت 350 أن ،شيكاغو،    433ويست فان بيورين سرت
إيللينوي ، 60607 الواليات المتحدة االأمريكية.

By virtue of section 27 of Trademarks 
Law No. (33) of 1952, I hereby declare 
that the owner of the following 
trademarks No: 33972

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33)
 لسنة 1952 ، أعلن بأن مالك العالمات التجارية ذوات االأرقام

التالية:-
33972

In class 29 ي الصنف29 
�ف

Has changed his addres
From:CANDIA 
 1-3 rue des italiens, 75009 Paris, 
France 

TO:CANDIA 
 200-216 Rue Raymond Losserand 
75014 PARIS, France                  

 قد غري عنوانه
من : كانديا 

, 75009 باريس, فرنسا   ف  3-1 رو ديس ايتاليرف
اىل:كانديا 

اند 75014 باريس ،فرنسا                     216-200رو رايموند لوسري
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Notification For 
Trademark’s goods/services Specification

إعالن
تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية

By virtue of section 27 of the Trademarks 
Law No: (33) of the year 1952 , I hereby 
declare that the following specification 
will be made as for Goods/Services of 
Trademark No: 37999

 استنادا اىل المادة 27 من قانون العالمات التجارية رقم )33) لسنة
ي سادخل التعديالت عى بضائع /خدمات ذوات

 1952 ، أعلن بأنىف
االأرقام التالية:-

37999

In class 
32

ي الصنف 
�ف

32

Goods/Services:
 mineral water , and soda water.

البضائع/الخدمات:
المياه المعدنية ، والمياه الغازية.

Trademarks’ Registrar مسجل العالمات التجارية

تحديد بضائع/خدمات عالمات تجارية
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519/9/2036باير اكتينجيسيلسشافت205

ي214
. �ف ي ي أستس �ب 59/6/2036دي اس ام آ�ب

ي217
1224/6/2035دير اند كومبا�ف

ي227
724/6/2035دير اند كومبا�ف

ناشونال ، انك317 2525/9/2035جوكي انرت

ناشونال ، انك318 2525/9/2035جوكي انرت

ناشونال ، انك319 2525/9/2035جوكي انرت

ي334
ي .�ف 3330/9/2035دياجو براندس �ب

، شجرنينغ اند تيتان ارتس408 ف .، رويال تالرف ي
.�ف ي 217/10/2035آيبوت �ب

ي413
121/10/2035فورد موتور كومبا�ف

ي414
221/10/2035فورد موتور كومبا�ف

ي415
321/10/2035فورد موتور كومبا�ف

ي416
721/10/2035فورد موتور كومبا�ف

ي417
921/10/2035فورد موتور كومبا�ف

ي418
1121/10/2035فورد موتور كومبا�ف

ي419
1221/10/2035فورد موتور كومبا�ف

1016/11/2035ف. هوفمان- الروش آ ج433

460. ي هولدينغز، ال ال سي ي ال ار اي �ب 916/11/2035�ب

332/12/2035دبليو ام تيترش اند سونس ليميتد474

332/12/2035دبليو أم . تيترش اند سونج ليمتد475

525/1/2035بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد500

525/1/2035بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد504

2925/1/2035بروكرت آند جامبل هيلث ليمتد505

ي555
ي �ف 34/1/2036جلو بال جوري براندز �ب

ي لميتد557 )يو كيه) اي �ب 51/6/2036غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري

ي لميتد561 )يو كيه) اي �ب 34/1/2036غالكسوسميثكالين كونسيومر هيلثكري

1418/1/2036بيولوفا كوربوريشن565

1418/1/2036بيولوفا كوربوريشن567

1418/1/2036بيولوفا كوربوريشن569

ىلي - كالرك ورلد وايد آي ان سي576 1621/2/2036كامبري

ىلي كالرك ورلد وايد آي أن سي578 521/2/2036كيمرب

511/6/2036باير هيلثكري ال ال سي631

كة عرق رام هللا633 3329/5/2036�ش

نرش تجديد العالمات التجارية
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521/7/2036باير كونسيومر كري آجي643

521/7/2036باير كونسيومر كري آجي650

1622/3/2035باناسونيك كوربوريشن1767

1922/3/2035 باناسونيك كوربوريشن1768

1422/3/2035باناسونيك كوربوريشن1769

2122/3/2035باناسونيك كوربوريشن1770

1522/3/2035 باناسونيك كوربوريشن1771

1222/3/2035 باناسونيك كوربوريشن1772

822/3/2035باناسونيك كوربوريشن1773

1022/3/2035باناسونيك كوربوريشن1774

122/3/2035باناسونيك كوربوريشن1775

ي كوربوريشن )1789
ي كابوشيىكي كيشيا ) سو�ف

913/5/2035سو�ف

ي كوربوريشن )1790
ي كابوشيىكي كيشيا ) سو�ف

713/5/2035سو�ف

ي جي أي جي1811 1223/9/2035كي أس �ب

2517/1/2036بوما اس اي1842

2417/1/2036بوما اس اي1845

2417/1/2036بوما اس اي1846

2817/1/2036بوما اس اي1847

2817/1/2036بوما اس اي1848

1817/1/2036بوما اس اي1849

1817/1/2036بوما اس اي1850

2522/1/2036بوما اس اي1851

كة استثمارات باما فورزا1874 254/3/2036�ش

255/3/2036بوما اس اي1876

ي ليميتيد1880
يك كومبا�ف 1111/3/2036سانيو اليكرت

310/6/2036هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أي1895

310/6/2036هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أي1896

310/6/2036هنكل ك ج أ أ1897

310/6/2036هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أي1899

310/6/2036هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أي1900

310/6/2036هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أي1901

311/6/2036هينكل أي جي أند كو. كي جي أي أي1902

كة سجاير القدس المساهمة المحدودة1904 3413/6/2036�ش

كة سجاير القدس المساهمة المحدودة1905 3413/6/2036�ش

كة سجاير القدس المساهمة المحدودة1906 3413/6/2036�ش
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كة سجاير القدس المساهمة المحدودة1907 3413/6/2036�ش

كة سجاير القدس المساهمة المحدودة1908 3413/6/2036�ش

ف1913 ز كوربوريش�ي 2523/7/2036افرالست وردز بوكسينج هيدكوارتري

ف1914 ز كوربوريش�ي 2823/7/2036افرالست وردز بوكسينج هيدكوارتري

2112/8/2036تيفال اس ايه1917

ي دي.،1923
ي - لوك ال �ت

69/9/2036مول - �ت

كة سنيورة للصناعات الغذائية1930 2918/10/2036�ش

كة سنيورة للصناعات الغذائية1931 2918/10/2036�ش

كة سنيورة للصناعات الغذائية1932 2918/10/2036�ش

كة سنيورة للصناعات الغذائية1933 2918/10/2036�ش

كة سنيورة للصناعات الغذائية1934 2918/10/2036�ش

كة سنيورة للصناعات الغذائية1935 2918/10/2036�ش

كة سنيورة للصناعات الغذائية1936 2918/10/2036�ش

كة سنيورة للصناعات الغذائية1937 2918/10/2036�ش

3226/11/2036يوروبيان ريفريشمنتس1953

ي5843
1010/1/2033كولجيت - بالموليف كومبا�ف

ي5844
310/1/2033كولجيت - بالموليف كومبا�ف

ي5847
510/1/2033كولجيت - بالموليف كومبا�ف

427/2/2033امريكان هارت اسوسياشن ديزاين5951

97/2/2033امريكان هارت اسوسياشن ديزاين5954

ف ال ال سي6582 3211/11/2033كوت بيفريجري

كة حمودة للصناعات الغذائيه6626 293/12/2033�ش

ف كالين تريدمارك ترست6708 37/1/2034كالف�ي

كة الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية م.خ.م7066 1630/5/2034هيتكو�ش

ي .7124
ي . �ف ي �ب

37/6/2034كو�ت

ي اتش7488 3026/10/2034كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام �ب

ناشيونال اس ايه7513 257/11/2034النسيل انرت

ناشيونال اس ايه7514 187/11/2034النسيل انرت

ي اتش7582 3022/11/2034كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام �ب

ي اتش7583 3022/11/2034كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام �ب

ي اتش7584 3022/11/2034كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام �ب

ي دي7648
ا سي او ال �ت 1620/12/2034زيرب

ي اتش7684 3027/12/2034كرافت فوودس سشويز هولدينج جي ام �ب

كة محالت أبو زينة للمواد الغذائية7811 3012/2/2035�ش

كة محالت أبو زينه للمواد الغذائية7812 2912/2/2035�ش
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ي , انك7871
3422/2/2035كاريليا توباكو كومبا�ف

‚ انك.7872 ي
3422/2/2035كاريليا توباكو كومبا�ف

ي7885
يت كومبا�ف 4224/2/2035ايه آند دبليو كونسينرت

ي7890
يت كومبا�ف 4224/2/2035ايه آند دبليو كونسينرت

.ايه.7931 ي 59/3/2035براكو ايماجينغ اس.�ب

.ايه.7932 ي 59/3/2035براكو ايماجينغ اس.�ب

59/3/2035براكو سوسيه اس.ايه.7944

ر اس.اي.ار.ال.7946 ف 18/3/2035ريكيت بنكري

ر اس.اي.ار.ال.7949 ف 38/3/2035ريكيت بنكري

ر اس.اي.ار.ال.7950 ف 514/3/2035ريكيت بنكري

ر اس.اي.ار.ال.7954 ف 358/3/2035ريكيت بنكري

ر اس.اي.ار.ال.7955 ف 218/3/2035ريكيت بنكري

513/3/2035بارافارم دفيلوبمنت لميتد.7969

ي7970
ي �ف ينج �ب 513/3/2035فيري

ي7971
ي �ف ينج �ب 513/3/2035فيري

2921/3/2035آرال فودس امبا7999

105/4/2035براكو سوسيه اس.ايه.8045

55/4/2035براكو سوسيه اس.ايه.8046

45/4/2035براكو سوسيه اس.ايه.8047

ي8048
.�ف ي ناشونال �ب 55/4/2035براكو انرت

55/4/2035براكو سوسيه اس.ايه.8049

ناشينال انكوربوريتد8054 كارد انرت 95/4/2035ماسرت

ينكو، اي ان سي8056 35/4/2035لري

نكو اي ان سي8057 355/4/2035لري

ينكو، اي ان سي8058 255/4/2035لري

298/4/2035بيل8060

ي دي سكيورايز اس . ار . ال8061
اترش لكشيىت يكا سري 68/3/2035فرب

ي اتش8062 ت بوسش جي ام �ب 711/4/2035روبري

ي اتش8065 ت بوسش جي ام �ب 1211/4/2035روبري

ي اتش8066 ت بوسش جي ام �ب 711/4/2035روبري

ي اتش8067 ت بوسش جي ام �ب 911/4/2035روبري

ي اتش8068 ت بوسش جي ام �ب 911/4/2035روبري

ي اتش8069 ت بوسش جي ام �ب 1211/4/2035روبري

3322/4/2035هافانا كلوب هولدنج اس .ايه8089

3322/4/2035ويبوروا أس أي.8091
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522/4/2035ميدينفار كونسيومر هيلث- برودوتوس فارماسوتيكوسنال دي اي8100

وبات الوطنية المساهمة الخصوصية المحدودة8102 كة المرش 3222/4/2035�ش

2524/4/2035كامبري , اس ال8106

ي8115
325/4/2035ازترو بيو�ت

325/4/2035كالرينس اس .ايه .8116

ازينيكا يو كي ليميتد8129 52/5/2035اسرت

ي8140 416/5/2035هيلتون ورلدوايد هولدينغ ال ال �ب

ي دي.8145
) ال �ت 298/5/2035تارغيرت )يو كي

تيس , آي أن سي8161 3311/5/2035جاك دينيلس بروبري

تيس , آي أن سي8162 3311/5/2035جاك دينيلس بروبري

يديان8174 4213/5/2035سوسيتيه ديس هوتيلز مري

413/5/2035هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا8175

713/5/2035هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا8176

913/5/2035هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا8177

1213/5/2035هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا8178

2513/5/2035هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا8179

2713/5/2035هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا8180

2813/5/2035هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا8181

3713/5/2035هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا8182

كة نقل اخوان8222 1628/5/2035�ش

كة الجنيدي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية8233 2931/5/2035�ش

ي8243
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي آي غيدا سناواي �ف
58/6/2035اي �ت

ي8244
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي آي غيدا سناواي �ف
298/6/2035اي �ت

ي8245
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي آي غيدا سناواي �ف
328/6/2035اي �ت

1429/6/2035بيولوفا كوربوريشن8284

كة الجواد التجارية م.خ.مز8295 306/7/2035�ش

ي8303
511/7/2035إىلي ليىي اند كومبىف

915/7/2035افايا آي أن سي8308

915/7/2035افيا انك8309

3515/7/2035افيا انك8312

3515/7/2035افيا انك8313

3715/7/2035افيا انك8316

3715/7/2035افيا انك8317

3815/7/2035افيا انك8322

3815/7/2035افيا انك8323
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4215/7/2035افيا انك8324

4215/7/2035افيا انك8325

كة سنيورة للصناعات الغذائية8339 2920/7/2035�ش

. ايه.8345 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

.ايه.8346 ي يرو اس.�ب 3025/7/2035فري

. ايه.8347 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8348 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8349 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8350 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8351 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8352 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8353 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8354 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8355 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8356 ي 3025/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8358 ي 2925/7/2035فريرو اس .�ب

. ايه.8359 ي 2925/7/2035فريرو اس .�ب

ي دي8363
شال اجانسيس 1989 ال �ت 327/7/2035اجيس كومري

8390. ي
. �ف ي ي لكس �ب

ي فان ميىي بىف
فيىت 302/8/2035بري

8391. ي
.�ف ي ي فان ميىي بينيلكس �ب

فيىت 302/8/2035بري

332/8/2035دياغو نورث امريكا ، اي ان سي8392

كان امريكا، إنك.8394 ف 292/8/2035مري

كان امريكا، إنك.8395 ف 302/8/2035مري

382/8/2035شو تايم نيتوركس انك8396

412/8/2035شو تايم نيتوركس انك8397

412/8/2035شو تايم نيتوركس انك8398

382/8/2035شو تايم نيتوركس انك8399

32/8/2035تشانيل8400

فاس ، ل د ى8409 295/8/2035اكسبوكونر- اكسبورتادورا دو كونسري

ي اتش8410 تس دي جي ام �ب 425/8/2035جاكوبس دوي ايغبري

ي اتش8411 تس دي جي ام �ب 305/8/2035جاكوبس دوي ايغبري

ي اتش8412 55/8/2035جرونينثال جي ام �ب

ت.8413 55/8/2035ريخرت غيديون نري

ي اتش8414 55/8/2035جرونينثال جي ام �ب

ي اتش8415 55/8/2035جرونينثال جي ام �ب
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ي اتش8416 55/8/2035جرونينثال جي ام �ب

ت.8417 55/8/2035ريخرت غيديون نري

ي اتش8418 55/8/2035جرونينثال جي ام �ب

ي اتش8419 56/8/2035جرونينثال جي ام �ب

ي اتش8420 56/8/2035جرونينثال جي ام �ب

كة البسكويت الدوىلي8429 306/8/2035�ش

ي اتش8437 ا جي ام �ب 228/8/2035تريفري

ي أتش8438 238/8/2035تريفا جي أم �ب

ي أتش8439 248/8/2035تريفا جي أم �ب

ي اتش8440 ا جي ام �ب 258/8/2035تريفري

س كوربوريشن8466 3919/8/2035فيدرال اكسرب

8470 . ي
.�ف ي ناشونال �ب 519/8/2035نوتريشيا إنرت

8472 . ي
.�ف ي ناشونال �ب 2919/8/2035نوتريشيا إنرت

ي8477
.�ف ي ناشونال �ب 3019/8/2035ناتريكا انرت

كة سبارتن الحديثة للصناعة8495 323/8/2035�ش

كة سبارتن الحديثة للصناعة8496 323/8/2035�ش

كة سبارتن الحديثة للصناعه8536 311/9/2035�ش

كة سبارتن الحديثة للصناعه8539 311/9/2035�ش

كة الراية للمواد الغذائية8542 3011/9/2035�ش

ي لالستثمار إيه جي8558 4220/9/2035إم �ب

ي دوف اس ايه،8560
320/9/2035زينو دا�ف

320/9/2035سانوفارما اس. أي. ار. ال .8561

323/10/2035اس سي جونسون اند سن اي ان سي8598

323/10/2035اس سي جونسون اند سن اي ان سي8599

ي إس .ار .ال8600
2923/10/2035إيجيدو غالبا�ف

3025/10/2035سوريمارتيك اس.ايه. 8602

3025/10/2035سوريمارتيك اس.ايه. 8603

برايس هولدينغز، اينك.8610 377/11/2035انرت

برايس هولدينغز، اينك.8616 397/11/2035انرت

برايس هولدينغز، اينك.8621 357/11/2035انرت

307/11/2035سوسيتيه دي برودي نستله أس. آ8624

297/11/2035سوسيت ديس بروديوتس نيستل اس اي8625

8631. سونال كري براندس، ال ال سي 323/10/2035ايدجويل بري

8632. 323/10/2035اس . سي . جهانسون & سون اي ان سي

323/10/2035اس جي جونسون اند جونسون8633
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.ايه.8679 ي يرو اس.�ب 3013/12/2035فري

. ايه.8681 ي 3013/12/2035فريرو اس .�ب

ي ريدج8686 1611/12/2035كانغرو اندسرت

ي8749
322/1/2036ذي كوكا-كوال كمبا�ف

ي8750
322/1/2036ذي كوكا- كوال كمبا�ف

ي اتش8754 723/12/2035روينتا وركي جي ام �ب

823/12/2035روينتا ويرك جمبش8755

ي اتش،8756 923/12/2035روينتا ويرك جي ام �ب

ي اتش،8757 1123/12/2035روينتا ويرك جي ام �ب

ي اتش8758 2123/12/2035روينتا ويرك جي ام �ب

513/1/2036سانوفل - آفينتيس8764

513/1/2036سانوفل - آفينتيس8766

513/1/2036سانوفل - آفينتيس8769

4222/1/2036اس اى اس انستتيوشن انك.8792

4122/1/2036اس اى اس انستتيوشن انك.8793

3822/1/2036اس اى اس انستتيوشن انك.8794

3622/1/2036اس اى اس انستتيوشن انك.8795

3522/1/2036اس اى اس انستتيوشن انك.8796

1622/1/2036اس اى اس انستتيوشن انك.8797

922/1/2036اس اى اس انستتيوشن انك.8798

3222/1/2036بيبسيكو انك8799

ال بسكويت8800 3028/1/2036جرف

3628/1/2036اليانز اس اي8807

3628/1/2036اليانز اس اي8809

ي دي8811
ي . اي . دبليو ال �ت

328/1/2036�ف

غر كنج كوربوريشن8813 3029/1/2036بري

كة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م8823 3031/1/2036�ش

كة نقل اخوان ذ.م.م8825 1630/1/2036�ش

ي دي.،8830
يز ال �ت 3010/2/2036رشدي فود اندسرت

ي دي.،8832
يز ال �ت 3010/2/2036رشدي فود اندسرت

، ال ال سي8836 ي
410/2/2036فالفوالين اليسنسينغ اند انتلكتشوال بروبر�ت

كة مرطبات ركب المساهمة الخصوصية المحدودة8845 304/2/2036�ش

كة مرطبات ركب المساهمة الخصوصية المحدودة8846 304/2/2036�ش

كة مرطبات ركب المساهمة الخصوصية المحدودة8847 304/2/2036�ش

كة مرطبات ركب المساهمة الخصوصية المحدودة8848 304/2/2036�ش
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35/2/2036دك غلوبال اليسينغ ايه جي8850

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية المساهمة الخصوصية المحدودة8859 3818/2/2036�ش

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية المساهمة الخصوصية المحدودة8861 3818/2/2036�ش

اد والتصدير عادية عامة8865 كة مارينا جروب لالستري 2918/2/2036�ش

اد والتصدير عادية عامة8866 كة مارينا جروب لالستري 2918/2/2036�ش

.اي8867 ي 720/2/2036داب بومباس اس.�ب

527/2/2036ليو فارماسوتيكال برودكتس ليمتد. ايه/اس8887

527/2/2036ليو فارماسوتيكال برودكتس ليمتد. ايه/اس8888

527/2/2036ليو فارماسوتيكال برودكتس ليمتد. ايه/اس8890

351/3/2036باث آند بودي وركس براند مانجمنت، إنك.8906

ف غلوبل انكوربوريتد8911 51/3/2036أس�ب

كة نقل اخوان ذ.م.م8915 1615/3/2036�ش

2515/3/2036بيسيك تريدمارك اس.ار.ال.8917

ي8924
. �ف ي 2915/3/2036ميتبوينت �ب

ف8933 2619/3/2036واي كي كي كوربوريش�ي

3419/3/2036روثامنس اف بال مال ليميتد8934

3419/3/2036روثمانس اوف بال مال ليميتد8935

كة الجواد التجارية للمواد الغذائية م.خ.م8941 3024/3/2036�ش

كة الجواد التجارية للمواد الغذائية م.خ.م.8942 3024/3/2036�ش

8943. 2124/3/2036اس . سي . جونسون & سون اي ان سي

8944. 1624/3/2036اس . سي . جهانسون & سون اي ان سي

ي8952
75/4/2036دير اند كومبا�ف

ي8953
125/4/2036دير اند كومبا�ف

2917/4/2036مارس، انكوربوريتيد8959

3017/4/2036مارس، انكوربوريتيد8961

3417/4/2036جبان توباكو اي أن سي8969

2522/4/2036مارس، انكوربوريتيد8977

1622/4/2036مارس،انكوربوريتيد8978

ي لميتد.8979
يك كومبا�ف 923/4/2036فوناي الكرت

ي لميتد.8980
يك كومبا�ف 1123/4/2036فوناي الكرت

3323/4/2036برانديرو إس.إيه8982

كة الن� الصناعية التجارية8986 3024/4/2036�ش

1025/4/2036سميثكالين بيتشام لميتد8987

ي دي.)8995
1230/4/2036هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا ) السو تريدنج از هوندا موتر سي او.، ال �ت

ي دي.)8996
1230/4/2036هوندا جيكن كوجيو كابيوشيىكي كيشا ) السو تريدنج از هوندا موتر سي او.، ال �ت
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ي9004
323/5/2036ذي كوكا- كوال كمبا�ف

308/5/2036مارس، انكوربوريتيد9013

308/5/2036مارس، انكوربوريتيد9013

3212/5/2036لذيذة هولدنغ ش.م.ل9016

ي9044
3221/5/2036ذي كوكا-كوال كومبا�ف

ي9045
3221/5/2036ذي كوكا-كوال كومبا�ف

زدورف اي جي9047 321/5/2036بري

ي9048
2521/5/2036دير اند كومبا�ف

321/5/2036ليمتد ستورز، ال ال سي9052

1421/5/2036ليمتد ستورز، ال ال سي9053

9061. سونال كري براندس، ال ال سي 827/5/2036ايدجويل بري

9062. سونال كري براندس، ال ال سي 827/5/2036ايدجويل بري

9063. سونال كري براندس، ال ال سي 827/5/2036ايدجويل بري

530/5/2036باير كونسيومر كري آجي9074

2916/6/2036يوبليه مارك9085

2916/6/2036يوبليه مارك9086

ي ال سي9090 1616/6/2036هالمارك كاردز �ب

1623/6/2036هاللمارك كارس اي ان سي9096

1223/6/2036ديملري أي جي9098

) هيلث لميتد9099 ف 323/6/2036ركيت اند كولمان )اوفرسري

كة حرباوي الصناعية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة9102 2021/6/2036�ش

كة حرباوي الصناعية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة9103 2021/6/2036�ش

.ايه.9108 ي يرو اس.�ب 3020/6/2036فري

1630/6/2036كريستيان ايزن اند سن الصناعية9113

ي9131
3212/7/2036ذي كوكا-كوال كومبا�ف

ف هوم لميتد9132 ) هايج�ي ف 512/7/2036ركيت اند كولمان )اوفرسري

ف هوم لميتد9132 ) هايج�ي ف 512/7/2036ركيت اند كولمان )اوفرسري

ي9133
3212/7/2036ذي كوكا-كوال كومبا�ف

4114/7/2036شبكة الجزيرة الفضائية9134

3814/7/2036شبكة الجزيرة الفضائية9135

3514/7/2036شبكة الجزيرة الفضائية9136

1614/7/2036شبكة الجزيرة الفضائية9137

914/7/2036شبكة الجزيرة الفضائية9139

314/7/2036جونسون آند جونسون9142

كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية المساهمة الخصوصية المحدودة9149 3821/7/2036�ش
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ف9154 923/7/2036نوكيا كوربوريش�ي

ي9160
كيىت 3024/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

ي9164
كيىت 3024/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

ي9165
كيىت 3024/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

ي9166
كيىت 3024/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

ي9168
كيىت 3224/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

ي9171
كيىت 3024/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

ي9172
كيىت 3024/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

ي9173
كيىت 3024/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

ي تيكاريت ايه. اس.9174
ي �ف 3024/7/2036اولكر غيدا سانا�ي

3024/7/2036اولكر جايدا سانا يف تايكرت اي اس9175

ي9177
كيىت 3024/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

ي تيكاريت ايه. اس.9178
ي �ف 2924/7/2036اولكر غيدا سانا�ي

ي9180
كيىت 2924/7/2036يلديز هولدينج أنونيم شري

ي تيكاريت ايه. اس.9181
ي �ف 2924/7/2036اولكر غيدا سانا�ي

ي9182
كيىت 2924/7/2036يلديز هولدينج انونيم شري

3429/7/2036جابان توباكو انك9183

ي ليميتد9185
3330/7/2036باكاردي اند كومبا�ف

ي9188
309/8/2036دبليو ام .ويرنجىي جي ار كومبا�ف

512/8/2036جونسن أند جونسون9198

512/8/2036جونسون أند جونسون9199

ي ليمتيد . 9200 2121/8/2036يونيلفري جلوبال اي �ب

ي ليمتيد . 9201 321/8/2036يونيلفري جلوبال اي �ب

ي9202
325/8/2036كولحيت – بالموليف كومبىف

فايس دانونه9208 ي غري
2929/8/2036كومباغىف

فايس دانونه9209 ي غري
3029/8/2036كومباغىف

فايس دانونه9210 ي غري
3229/8/2036كومباغىف

ي دي .9212
ا كو., ال �ت 1629/8/2036زيرب

31/9/2036اس . سي . جونسون & سون، انك.9228

ناشيونال، انك.9232 ي انرت
4129/8/2036اليسنسينغ ايكزيكيوتيفز سوسايىت

ناشيونال، انك.9233 ي انرت
4229/8/2036اليسنسينغ ايكزيكيوتيفز سوسايىت

ناشيونال، انك.9238 ي انرت
1629/8/2036اليسنسينغ ايكزيكيوتيفز سوسايىت

كة اليسي الدولية س.ب.ا.9250 2513/9/2036�ش

ي9254
3025/9/2036كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبر�ت

ي اتش.9255 ودر فورىلي غيسيلشافت ام �ب 2925/9/2036غبرب
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كة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م9257 2925/9/2036�ش

كة سنيورة للصناعات الغذائية م.ع.م9258 2925/9/2036�ش

فايس دانونه9260 ي غري
2925/9/2036كومباغىف

فايس دانونه9261 ي غري
3025/9/2036كومباغىف

فايس دانونه9262 ي غري
3225/9/2036كومباغىف

كة نقل اخوان ذ.م.م9267 1625/9/2036�ش

كة نقل اخوان ذ.م.م9268 1625/9/2036�ش

كة نقل اخوان ذ.م.م9269 1625/9/2036�ش

كة نقل اخوان ذ.م.م9270 1625/9/2036�ش

كة نقل اخوان ذ .م .م9271 2225/9/2036�ش

ي . ال . سي .9273 ي �ب ي �ب 425/9/2036�ب

ي . ال . سي .9274 ي �ب ي �ب 3725/9/2036�ب

ي . ال . سي .9275 ي �ب ي �ب 3925/9/2036�ب

ي . ال . سي .9277 ي �ب ي �ب 425/9/2036�ب

ي . ال . سي .9278 ي �ب ي �ب 3725/9/2036�ب

ي . ال . سي .9279 ي �ب ي �ب 3925/9/2036�ب

ي . ال . سي .9281 ي �ب ي �ب 425/9/2036�ب

ي . ال . سي .9282 ي �ب ي �ب 3725/9/2036�ب

ي . ال . سي .9283 ي �ب ي �ب 3925/9/2036�ب

كة خليل الرحمن للمعكرونه والمواد الغذائيه المساهمه الخصوصيه المحدوده9288 302/10/2036�ش

9299. ي
.�ف ي ناشينال ماركتينغ �ب 2510/10/2036أديداس انرت

9300. ي
.�ف ي ناشينال ماركتينغ �ب 1810/10/2036أديداس انرت

9301. ي
.�ف ي ناشينال ماركتينغ �ب 2810/10/2036أديداس انرت

3020/10/2036بيبسيكو اي ان سي9303

2920/10/2036بيبسيكو اي ان سي9304

9308. ي
ي �ف ناشيونال �ب 220/10/2036اكزو نوبل كوتينغز إنرت

كة سايبس الدولية لصنع الدهانات )ش.م.ل)9310 230/10/2036�ش

فايس دانونه9377 ي غري
2920/11/2036كومباغىف

3926/11/2036برينكس نت وورك ، انك9380

3926/11/2036برينكس نت وورك ، انك9381

ي9384
2927/11/2036كرافت فودز بيلجام انتلكتشوال بروبر�ت

فايس دانونه9389 ي غري
2922/12/2036كومباغىف

ي9393
3222/12/2036ذي كوكا- كوال كمبا�ف

ي هولدينغز ذ م م9396 4224/12/2036 ياهو آي �ب

ي هولدينغز ذ م م9397 3824/12/2036 ياهو آي �ب
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ف ال ال سي9402 فيسري شيب سري 4224/12/2036إيه أو إل ممرب

ف ال ال سي9403 فيسري شيب سري 3824/12/2036إيه أو إل ممرب

4224/12/2036اوث انك.9412

3824/12/2036اوث انك.9413

256/2/2037اديداس اي جي9455

3012/2/2037داون فودس اي ان سي9464

3012/2/2037داون فودس اي ان سي9465

ي ال سي10306 3027/12/2024يونيليفر �ب

كة البينار لمنتجات االلبان12665 3013/7/2027�ش

3029/3/2032لونجلف تريدينغ )يو كيه) ليمتد.18944

ي ليمتد21181
ف سنو بريوري ) لياونينج ) كومبا�ف 3220/6/2033شانيا ريسورسري

367/11/2033بال باي الأنظمة الدفع المسبق21811

ي22796
3528/4/2034المؤسسة العامة للحي الثقا�ف

ي22797
4128/4/2034المؤسسة العامة للحي الثقا�ف

3623/5/2034باي بال، انك.22999

3623/5/2034باي بال، انك.23001

33/7/2034وجدي معزوز احمد شيخ عىي23173

كة الليث لالنماء23181 307/7/2034�ش

4216/7/2034بالل موس زكريا كمال.23246

ي الصناعية23262
كة حلوا�ف 3022/7/2034�ش

ي الصناعية23263
كة حلوا�ف 2922/7/2034�ش

كة عرق رام هللا23307 3330/7/2034�ش

ي والمسموع المساهمة الخصوصية )غري ربحية)23313
كة جسور لالنتاج االعالمي المر�أ 4131/7/2034�ش

371/8/2034اسالميك ريليف ورلدوايد23326

161/8/2034اسالميك ريليف ورلدوايد23333

4312/8/2034محمود محمد ابراهيم مرعي23359

2514/8/2034مهى عبد الرحمن عقله ابو دهيم23392

3521/8/2034تيسري عبد القادر محمد قديسات، المنارة للتسويق23425

325/8/2034تيسري عبد القادر محمد قديسات، المنارة للتسويق23444

38/10/2034تيسري عبد القادر محمد قديسات، المنارة للتسويق.23634

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل23817 3114/11/2034�ش

كة الزعارير للتجارة العامة م خ م23826 3514/11/2034�ش

301/12/2034عبد الفتاح مصطفى تيم تيم23900

كة هايدي للتجارة واالستثمار23912 243/12/2034�ش

كة الراز للصناعة والتجارة العامة23926 85/12/2034�ش



200

2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

انتهاء الحمايةنيسمالك العالمةرقم العالمة

كة الراز للصناعة والتجارة العامة23927 85/12/2034�ش

وبات الغازية م خ م24122 كة فروت لصناعة المرش 3215/1/2035�ش

ونية24162 كة برستيج لالجهزة الكهربائية وااللكرت 1120/1/2035�ش

اد والتصدير24163 كة مارينا جروب لالستري 2921/1/2035�ش

اد والتصدير24165 كة مارينا جروب لالستري 3121/1/2035�ش

كه ايفل لتجميل والتجاره العامه24226 32/2/2035�ش

352/2/2035نبيل خالد محمد زالطيمو.24228

432/2/2035نبيل خالد محمد زالطيمو.24229

352/2/2035نبيل خالد محمد زالطيمو.24230

432/2/2035نبيل خالد محمد زالطيمو.24231

2116/2/2035جواد خط النار حسان دويك24314

كة سما عروض لاللبسة الجاهزة24338 2519/2/2035�ش

ي ليمتد24343
3224/2/2035تشاينا ريسور�ف سنو برووريز كومبا�ف

ي ليمتد24344
3224/2/2035تشاينا ريسور�ف سنو برووريز كومبا�ف

ي قسطندي بنورة24399 323/3/2035اميل مرت

325/3/2035سليم سميح سليم قفيشة24411

295/3/2035سليم سميح سليم قفيشة24412

ف صالح عبدهللا العمودي24433 329/3/2035حس�ي

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24458

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24459

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24460

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24461

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24462

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24463

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24464

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24465

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24466

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24467

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24468

3310/3/2035دير السالزيان – كريمزان24469

ي لمنتجات االلبان والمواد الغذائية م خ م24470
يىف كة الجرب 2911/3/2035�ش

ي لمنتجات االلبان والمواد الغذائية م خ م24471
يىف كة الجرب 2911/3/2035�ش

, انك. )ديالوير كوربوريشن)24478 ف 910/3/2035كيسايت تكنولوجري

316/3/2035إمامي ليمتد24502

, انك. )ديالوير كوربوريشن)24515 ف 917/3/2035كيسايت تكنولوجري
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ي دي.24518
617/3/2035كوينغداو تري-لينك لوك غروب كو., ال �ت

1220/3/2035جينان غولد فونيكس براكي سيستمز كو.، ليمتد24539

920/3/2035عصام محمد عبد الدايم24540

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية24550
يىف كة الجرب 2923/3/2035�ش

ي دي24578
يز ال �ت 2927/3/2035رشدي فود اندسرت

ي دي24580
يز ال �ت 3027/3/2035رشدي فود اندسرت

ي دي24581
يز ال �ت 3027/3/2035رشدي فود اندسرت

ي دي24582
يز ال �ت 2927/3/2035رشدي فود اندسرت

ي دي24583
يز ال �ت 2927/3/2035رشدي فود اندسرت

ي دي24584
يز ال �ت 3027/3/2035رشدي فود اندسرت

327/3/2035ريكاردو تيسي اس.ار.ال24603

927/3/2035ريكاردو تيسي اس.ار.ال24604

1427/3/2035ريكاردو تيسي اس.ار.ال24605

1827/3/2035ريكاردو تيسي اس.ار.ال24606

2527/3/2035ريكاردو تيسي اس.ار.ال24607

كة جيالنكوللتجارة والصناعة24611 630/3/2035�ش

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل24626 321/4/2035�ش

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل24627 321/4/2035�ش

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل24628 321/4/2035�ش

ي24629
كيىت 302/4/2035يلديز هولدينج أنونيم شري

ي24630
كيىت 302/4/2035يلديز هولدينج أنونيم شري

ي24631
كيىت 301/4/2035يلديز هولدينج أنونيم شري

كة المواسم لالعالف المساهمة الخصوصة المحدودة24634 313/4/2035�ش

كة المواسم لالعالف المساهمة الخصوصة المحدودة24635 313/4/2035�ش

ناشيونال التجارية مستهمة خصوصية24640 اج انرت كة المري 306/4/2035�ش

ناشيونال التجارية مستهمة خصوصية24641 اج انرت كة المري 306/4/2035�ش

ناشيونال التجارية مستهمة خصوصية24642 اج انرت كة المري 306/4/2035�ش

58/4/2035جونسون اند جونسون24648

38/4/2035جونسون اند جونسون24649

ناشينال اينكوربوريتد24653 كارد انرت 368/4/2035ماسرت

يسورين أس إي24658 49/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24659 69/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24660 79/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24661 99/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24662 119/4/2035كاير كومرب



202

2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

انتهاء الحمايةنيسمالك العالمةرقم العالمة

يسورين أس إي24663 169/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24667 409/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24670 79/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24671 99/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24675 409/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24677 99/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24678 99/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24679 79/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24682 409/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24683 79/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24684 79/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24686 79/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24687 79/4/2035كاير كومرب

91/4/2035ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن24693

4110/4/2035ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن24694

ال, اس.ايه.24696 510/4/2035المري

كة رمانه للمنتجات الزراعية والغذائية24697 3010/4/2035�ش

كة رمانه للمنتجات الزراعية والغذائية24698 2910/4/2035�ش

ي ليمتد24708
314/4/2035سيأم يوكو كمبىف

كة الباحثون العرب الدارة الندوات والتدريب24710 4114/4/2035�ش

كة المستشار للهندسة24716 4215/4/2035�ش

4115/4/2035اسوسياسيون امبيالمب24717

915/4/2035ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن24721

4115/4/2035ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن24722

كة نيوستيب شوز للتجارة والتوزيع م.خ24723 2515/4/2035�ش

كة طيبات االمارات للتسويق24725 2916/4/2035�ش

كة طيبات االمارات للتسويق24726 3116/4/2035�ش

كة طيبات االمارات للتسويق24727 3016/4/2035�ش

ي24728
كيىت ي تيجاريت انونيوم شري

ي �ف 3016/4/2035سولن سيكوالتة جيدا سانا�ي

ف للمواد االنشائيه24746 كة المجد دولف�ي 1121/4/2035�ش

3022/4/2035أوغست ستورك كيه جي24756

يسورين أس إي24767 423/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24768 723/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24769 923/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24770 1123/4/2035كاير كومرب
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يسورين أس إي24771 1623/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24775 4023/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24778 423/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24779 723/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24780 923/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24781 1123/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24782 1623/4/2035كاير كومرب

يسورين أس إي24786 4023/4/2035كاير كومرب

2824/4/2035كمال إدوار تابري.24794

2824/4/2035كمال إدوار تابري.24795

1624/4/2035كمال إدوار تابري.24800

1624/4/2035كمال إدوار تابري.24801

كة نزيه السعودية لمواد التجميل )المحدودة)24817 328/4/2035�ش

كة نزيه السعودية لمواد التجميل )المحدودة)24818 2528/4/2035�ش

كة تارجت االستثمارية24826 529/4/2035�ش

كة الم�ي الهندسية للمعدات الصناعيه24835 730/4/2035�ش

كة الم�ي الهندسية للمعدات الصناعيه24836 730/4/2035�ش

كة الم�ي الهندسية للمعدات الصناعيه24837 730/4/2035�ش

304/5/2035توتس - بينجو اس.ايه.24864

كة هايجل أكتيفيا لمواد التنظيف والتجميل.24870 35/5/2035�ش

، إنك.24871 ي
345/5/2035كارليا توباكو كومبا�ف

305/5/2035أوغست ستورك كيه جي24872

ي واوالده م خ م24874
كة اكرم سبيتا�ف 116/5/2035�ش

ي واوالده م خ م24877
كة اكرم سبيتا�ف 116/5/2035�ش

ي واوالده م خ م24878
كة اكرم سبيتا�ف 116/5/2035�ش

ي واوالده م خ م24881
كة اكرم سبيتا�ف 76/5/2035�ش

ي واوالده م خ م24882
كة اكرم سبيتا�ف 96/5/2035�ش

ي واوالده م خ م24883
كة اكرم سبيتا�ف 76/5/2035�ش

كة ابناء عبد الهادي النتشة للتجارة والصناعة24886 106/5/2035�ش

كة ابناء عبد الهادي النتشة للتجارة والصناعة24887 56/5/2035�ش

كة ابناء عبد الهادي النتشة للتجارة والصناعة24888 356/5/2035�ش

كة طيبات االمارات للتسويق24893 307/5/2035�ش

كة طيبات االمارات للتسويق24894 317/5/2035�ش

كة طيبات االمارات للتسويق24895 297/5/2035�ش

فيهية االختصاصية م.خ.م24898 كة االأوىل الرت 167/5/2035الرش
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فيهية االختصاصية م.خ.م24899 كة االأوىل الرت 357/5/2035الرش

فيهية االختصاصية م.خ.م24900 كة االأوىل الرت 417/5/2035الرش

فيهية االختصاصية م.خ.م24901 كة االأوىل الرت 437/5/2035الرش

كة القدس لالعمار واالستثمار المحدودة24908 167/5/2035�ش

.ايه.24911 ي اتوري اس.�ب 68/5/2035اسيو سري

97/5/2035بال باي , انك24920

كة القدس لالعمار واالستثمار المحدودة24921 357/5/2035�ش

912/5/2035باي بال، انك.24925

3512/5/2035باي بال، انك.24926

3612/5/2035باي بال، انك.24927

4212/5/2035باي بال، انك.24928

4212/5/2035باي بال، انك.24929

3612/5/2035باي بال، انك.24930

3512/5/2035باي بال، انك.24931

ي ال ليمتد24933 3012/5/2035كي ار �ب

ي ال ليمتد24935 3012/5/2035كي ار �ب

ي ال ليمتد24936 3012/5/2035كي ار �ب

كة ليوباردو لتجارة المالبس واالحذية24945 2513/5/2035�ش

وز للصناعات الغذائية المساهمة24947 كة وايرت 3013/5/2035�ش

كة المتطلبات للصناعات الغذائية ذ م م24954 3014/5/2035�ش

كة المتطلبات للصناعات الغذائية ذ م م24955 3014/5/2035�ش

كة المتطلبات للصناعات الغذائية ذ م م24956 3014/5/2035�ش

كة مكاوي لاللبسة عادية عامة24961 2518/5/2035�ش

ي دي.24971
ي أل �ت 3019/5/2035رشدي فود إنتسرت

كة الشاعر للتجارة والصناعة المحدودة المسؤولية24977 320/5/2035�ش

كة الفلسطينية للمحركات م خ م24984 3519/5/2035الرش

/اي يونيفرسال نيوتريشن24994 ي ف سابليمنتس كوربوريشن دي/�ب 522/5/2035يونيفرسال بروت�ي

/اي يونيفرسال نيوتريشن24995 ي ف سابليمنتس كوربوريشن دي/�ب 2522/5/2035يونيفرسال بروت�ي

اوس غروب لميتد.25000 2922/5/2035شرت

اوس غروب لميتد.25001 3022/5/2035شرت

كة مكاوي لاللبسة عادية عامة25014 2525/5/2035�ش

كة ايماك المحدودة25016 2525/5/2035�ش

.ام. غروبو تيسيىي موليسانو اس.ار.ال.25017 ي
2525/5/2035جي.�ت

كة جاتوه لبنان لصناعة الحلويات25022 3527/5/2035�ش

يز يوروب اس اي ار ال25032 ي جي إندسرت ي �ب 228/5/2035�ب
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ناشونال إنك , أديالوير كربوريشن.25033 3229/5/2035فياكوم إنرت

وبات الغازية والعصائر25050 كة العربية لصناعة المرش 323/6/2035الرش

يق للمنظفات والتسويق25056 كة الرب 64/6/2035�ش

.ايه.25058 ي يرو اس.�ب 434/6/2035فري

55/6/2035أستيال فارما اينك.25062

سدورف أي جي25063 35/6/2035بري

كاه25071 كة عز الدين حامد عمر حسونه و�ش 298/6/2035�ش

كة ضمان الدارة العقارات والتسويق25072 365/6/2035�ش

كة ضمان الدارة العقارات والتسويق25073 355/6/2035�ش

كة ضمان الدارة العقارات والتسويق25074 365/6/2035�ش

كة ضمان الدارة العقارات والتسويق25075 355/6/2035�ش

ي25086
كيىت 3012/6/2035يلديز هولدينج أنونيم شري

25100. ي
717/6/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25101. ي
817/6/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25102. ي
917/6/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25103. ي
1017/6/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25104. ي
1117/6/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25105. ي
2117/6/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

ي25110
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3019/6/2035إ�ت

3423/6/2035فيليب موريس بروداكتس اس. ايه25117

523/6/2035البوراتوار دي ال مري25119

1023/6/2035البوراتوار دي ال مري25120

ي دي25137
1126/6/2035تايز هو كاكا سانيتاري & بلو مبينغ كو .. ال �ت

ز اسوسيشن, انك.25141 3526/6/2035وورلد تريد سينرت

ز اسوسيشن, انك.25142 3626/6/2035وورلد تريد سينرت

ي دي.25147
ف كو., ال �ت 929/6/2035هاواي تيكنولوجري

ي دي.25148
ف كو., ال �ت 3529/6/2035هاواي تيكنولوجري

ي دي.25149
ف كو., ال �ت 3729/6/2035هاواي تيكنولوجري

ي دي.25150
ف كو., ال �ت 3829/6/2035هاواي تيكنولوجري

ي دي.25151
ف كو., ال �ت 4229/6/2035هاواي تيكنولوجري

25152
ف المملكة  كة قائمة بموجب قوان�ي ي ) �ش

ذا أرسينال فوتبول كلوب ببليك ليمتد كمبىف
المتحدة )

181/7/2035

25153
ف المملكة  كة قائمة بموجب قوان�ي ي ) �ش

ذا أرسينال فوتبول كلوب ببليك ليمتد كمبىف
المتحدة )

281/7/2035

ة للملكية الفكرية25154 كة فراس اتري 451/7/2035�ش

ي دي25157
ي اي ال �ت

ي �ت 292/7/2035ميواه براندز )اس) �ب
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ي ال سي25169 38/7/2035يونيليفري �ب

309/7/2035مهدي وحيد عبد العزيز ابوزينة25175

19/7/2035تايشان يوشون كيميكال كو.، ليمتد25176

19/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25177

39/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25178

49/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25179

69/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25181

89/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25182

119/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25183

129/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25184

139/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25185

149/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25186

159/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25187

179/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25188

189/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25189

199/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25190

209/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25191

219/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25192

229/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25193

239/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25194

249/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25195

259/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25196

269/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25197

279/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25198

289/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25199

309/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25201

319/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25202

329/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25203

349/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25204

369/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25205

399/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25206

439/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25207

449/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25208

459/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25209

339/7/2035كانون كابوشيىكي كايشا25210
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كة الصباح25211 1210/7/2035�ش

ين25212 3010/7/2035جميل زعل محمد جرب

ي اس ار ال25227
3014/7/2035ستيك هاوس كومبا�ف

ي اس ار ال25228
4314/7/2035ستيك هاوس كومبا�ف

114/7/2035ايلبا اديسيفي اس ار ال25229

1914/7/2035ايلبا اديسيفي اس ار ال25231

ك شارب ودوم25246 كة مري 516/7/2035�ش

3016/7/2035مصدر الحياة للصناعات الغذائية المحدودة/25249

كة فياكوم العالمية25260 3520/7/2035�ش

كة فياكوم العالمية25261 4320/7/2035�ش

كة فياكوم العالمية25262 3520/7/2035�ش

كة فياكوم العالمية25264 3520/7/2035�ش

كة فياكوم العالمية25266 3520/7/2035�ش

ي تيكاريت ايه.اس.25279
ي �ف 223/7/2035سيغري كيميا سانا�ي

ي تيكاريت ايه.اس.25280
ي �ف 323/7/2035سيغري كيميا سانا�ي

323/7/2035ايه سي ام25281

كة جيالنكوللتجارة والصناعة25286 224/7/2035�ش

كة جيالنكوللتجارة والصناعة25287 224/7/2035�ش

وخ25290 213/8/2035فاتن شعبان عىي نري

كة تطوير للسياحة25291 433/8/2035�ش

اكو هولدينجز ليمتد25295 14/8/2035تري

اكو هولدينجز ليمتد25296 24/8/2035تري

اكو هولدينجز ليمتد25297 194/8/2035تري

.إيه.25298 ي ف فارما أس.�ب 54/8/2035أبيوغ�ي

كة اوبتكال سباليز لالالت واالجهزة الطبية25306 95/8/2035�ش

415/8/2035ذا هافينغتونبوست.كوم, انك.25313

395/8/2035داالس للسياحة والسفر25316

415/8/2035ذا هافينغتونبوست.كوم, انك.25317

ي25319
كيىت 306/8/2035بينجوين جيدا سانا�ي انونيم شري

ي25321 ازينيكا آ �ب 56/8/2035أسرت

256/8/2035اياد هشام شحدة قفيشة25323

.اي.25326 ي 186/8/2035لوتو سبورت ايطاليا اس.�ب

.اي.25327 ي 286/8/2035لوتو سبورت ايطاليا اس.�ب

.اي.25328 ي 356/8/2035لوتو سبورت ايطاليا اس.�ب

310/8/2035نايف محمد عبدهللا ذويب25334
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كاه لتجارة السلع االستهالكية25339 كة اديب ابو خرمة و�ش 2911/8/2035�ش

اد25358 وليام ناسيونال بري 117/8/2035بيرت

اد25359 وليام ناسيونال بري 417/8/2035بيرت

اد25360 وليام ناسيونال بري 117/8/2035بيرت

اد25361 وليام ناسيونال بري 417/8/2035بيرت

كة فياكوم العالمية25362 4318/8/2035�ش

كة فياكوم العالمية25363 3518/8/2035�ش

كة تارجت االستثمارية25364 519/8/2035�ش

كة الديوان لالفراح والمناسبات25369 4120/8/2035�ش

ناشيونال ترايدينغ كو.، ليمتد.25370 1220/8/2035شاندونغ كومفورسري انرت

1220/8/2035شاندونغ ينباو تاير غروب كو، ليمتد25371

ي إن االعالمية ذ.م.م.25385 كة مجموعة �ب 1820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25386 كة مجموعة �ب 2120/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25387 كة مجموعة �ب 2420/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25388 كة مجموعة �ب 2520/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25389 كة مجموعة �ب 2820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25390 كة مجموعة �ب 4320/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25391 كة مجموعة �ب 920/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25392 كة مجموعة �ب 1620/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25393 كة مجموعة �ب 1820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25394 كة مجموعة �ب 2120/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25395 كة مجموعة �ب 2420/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25398 كة مجموعة �ب 3520/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25399 كة مجموعة �ب 3820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25400 كة مجموعة �ب 4120/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25401 كة مجموعة �ب 4320/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25402 كة مجموعة �ب 920/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25403 كة مجموعة �ب 1620/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25404 كة مجموعة �ب 1820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25405 كة مجموعة �ب 2120/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25406 كة مجموعة �ب 2420/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25407 كة مجموعة �ب 2520/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25408 كة مجموعة �ب 2820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25410 كة مجموعة �ب 3820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25411 كة مجموعة �ب 4120/8/2035�ش
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ي إن االعالمية ذ.م.م.25412 كة مجموعة �ب 4320/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25413 كة مجموعة �ب 920/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25414 كة مجموعة �ب 1620/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25415 كة مجموعة �ب 1820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25416 كة مجموعة �ب 2120/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25417 كة مجموعة �ب 2420/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25418 كة مجموعة �ب 2520/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25419 كة مجموعة �ب 2820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25420 كة مجموعة �ب 3520/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25421 كة مجموعة �ب 3820/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25422 كة مجموعة �ب 4120/8/2035�ش

ي إن االعالمية ذ.م.م.25423 كة مجموعة �ب 4320/8/2035�ش

25426. ي
721/8/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25427. ي
821/8/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25428. ي
921/8/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25429. ي
1021/8/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25430. ي
1121/8/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25431. ي
1621/8/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25432. ي
2121/8/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

25433. ي
3521/8/2035كونينكليجك فيليبس أن.�ف

4326/8/2035صبواي آيبيه انك.25454

4326/8/2035صبواي آيبيه انك.25455

كة جيالنكوللتجارة والصناعة25457 227/8/2035�ش

ف25462 121/9/2035جيانغسو ايزيالند اوتوموتيف كوربوريش�ي

ي25468
كيىت ي تيجاريت ليمتد شري

اي جييم سانا�ي �ف 251/9/2035مري

291/9/2035المتحدة للصناعات الغذائية ) مونتانا ) .25470

92/9/2035أبل انك.25476

352/9/2035أبل انك.25478

362/9/2035أبل انك.25479

412/9/2035أبل انك.25480

412/9/2035أبل انك.25481

362/9/2035أبل انك.25482

352/9/2035أبل انك.25483

142/9/2035أبل انك.25484

92/9/2035أبل انك.25485
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93/9/2035وايكو25486

383/9/2035وايكو25487

307/9/2035السيد بالل محمد الحموي25499

308/9/2035السيد بالل محمد الحموي25500

ي المقدسة لل�افة25510
كة االرا�ف 369/9/2035�ش

510/9/2035جونسون اند جونسون25517

510/9/2035جونسون اند جونسون25519

710/9/2035شارب كابوشيىكي كايشا )شارب كوربوريشن)25521

710/9/2035شارب كابوشيىكي كايشا )شارب كوربوريشن)25522

710/9/2035شارب كابوشيىكي كايشا )شارب كوربوريشن)25523

1110/9/2035شارب كابوشيىكي كايشا )شارب كوربوريشن)25524

1110/9/2035شارب كابوشيىكي كايشا )شارب كوربوريشن)25525

1110/9/2035شارب كابوشيىكي كايشا )شارب كوربوريشن)25526

4211/9/2035اسماعيل عبد هللا اسماعيل »عمران الصوص«25529

ناشيونال, ال ال سي25532 ي دبليو ار انرت 4311/9/2035�ب

كة أسباير كتارا للضيافة25534 4311/9/2035�ش

ي دي.25537
برايز كو., ال �ت 611/9/2035كينغ بوينت انرت

كة أسباير كتارا للضيافة25538 1611/9/2035�ش

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25545 ي �ب
315/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25546 ي �ب
915/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25547 ي �ب
1415/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25548 ي �ب
1815/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25549 ي �ب
2515/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25550 ي �ب
3515/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25551 ي �ب
315/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25552 ي �ب
915/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25553 ي �ب
1415/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25554 ي �ب
1815/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25555 ي �ب
2515/9/2035�ت

ي أل ليسينسينغ أل أل سي25556 ي �ب
3515/9/2035�ت

915/9/2035أبل انك.25557

1015/9/2035أبل انك.25558

1415/9/2035أبل انك.25559

4415/9/2035أبل انك.25561

1415/9/2035أبل انك.25562
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1015/9/2035أبل انك.25563

915/9/2035أبل انك.25564

1415/9/2035أبل انك.25566

4415/9/2035أبل انك.25567

1015/9/2035أبل انك.25568

كة لميس لصناعة المنظفات25573 316/9/2035�ش

كة لميس لصناعة المنظفات25574 316/9/2035�ش

كة لميس لصناعة المنظفات25575 316/9/2035�ش

كة لميس لصناعة المنظفات25576 1616/9/2035�ش

كة لميس لصناعة المنظفات25577 1616/9/2035�ش

كة لميس لصناعة المنظفات25578 1616/9/2035�ش

ف درويش25579 717/9/2035رامي سليم ام�ي

1117/9/2035كوهلر كو.25582

كة صينية محدودة/ غرضها: صناعة وتجارة.25584 ي كو.، ليمتد/�ش 717/9/2035سوزهوداكي ماشينري

كة صينية محدودة/ غرضها: صناعة وتجارة.25585 ي كو.، ليمتد/�ش 817/9/2035سوزهوداكي ماشينري

كة صينية محدودة/ غرضها: صناعة وتجارة.25586 ي كو.، ليمتد/�ش 917/9/2035سوزهوداكي ماشينري

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25587 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25588 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25589 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25590 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25591 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25592 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25593 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25594 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25595 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25596 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25597 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25598 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25599 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25600 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25601 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25602 521/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25603 321/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25604 321/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25605 321/9/2035�ش
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كة صن تكس للصناعة واالستثمار25606 321/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25607 321/9/2035�ش

كة صن تكس للصناعة واالستثمار25608 321/9/2035�ش

921/9/2035سواتش أيه جي ) سواتش إس أيه) )سواتش ليمتد)25609

كة الغذاء اليومي التجارية - ذات مسؤولية محدودة25612 4321/9/2035�ش

25613
يال ديس تاباكس ايت الوميتيس,اس ايه  ف انداسرت ي ناشيونال دي‘اكسبلويتيش�ي

سوسايىت
اس يو

3421/9/2035

1421/9/2035سواتش أيه جي ) سواتش إس أيه) )سواتش ليمتد)25614

كة الصناعات الفنية للدهانات ذ.م.م.25615 221/9/2035�ش

ي )ديالوير كوربوريشن)25616
جي كومبا�ف 521/9/2035مونسرت انري

ي )ديالوير كوربوريشن)25617
جي كومبا�ف 3221/9/2035مونسرت انري

ي )ديالوير كوربوريشن)25618
جي كومبا�ف 3221/9/2035مونسرت انري

ي )ديالوير كوربوريشن)25619
جي كومبا�ف 3221/9/2035مونسرت انري

ف إل إل سي25620 و ديزايرف 2521/9/2035ماجي سوتري

ي )ديالوير كوربوريشن)25621
جي كومبا�ف 521/9/2035مونسرت انري

ي )ديالوير كوربوريشن)25622
جي كومبا�ف 3221/9/2035مونسرت انري

ف إل إل سي25623 و ديزايرف 2521/9/2035ماجي سوتري

كة ابوشمسية للتجارة والتسويق.25631 3123/9/2035�ش

كة ابوشمسية للتجارة والتسويق.25632 3023/9/2035�ش

كة ابوشمسية للتجارة والتسويق.25633 2923/9/2035�ش

. إيه.25635 ي 524/9/2035زامبون أس. �ب

ي25636
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف 324/9/2035أيبك أيدروفيل باموك سنا�ي

ي25637
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف 524/9/2035أيبك أيدروفيل باموك سنا�ي

ي دي.25640
2524/9/2035ريغاتا ال �ت

ي25657
كيىت 3020/9/2035سيلفا جيدا سانا�ي انونيم شري

4328/9/2035اوج إنفستمنت ليمتد25658

كة رويال الصناعية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة25668 1129/9/2035�ش

ر هيلثكري انديا برايفت لميتد25673 ف 530/9/2035ريكيت بنكري

ي دي.)25676
51/10/2035تشوغاي سياكو كابوشيىكي كايشا )تشوغاي فارماكيوتيكال كو., ال �ت

92/10/2035إنتيل كوربوريشن25685

119/10/2035كوهلر كو.25691

359/10/2035كوهلر كو.25692

ي25703
2512/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف

ي25704
512/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف

ي25705
312/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف

ي25706
2512/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف
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ي25707
512/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف

ي25708
312/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف

ي25709
2512/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف

ي25710
512/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف

ي25711
312/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف

ي25712
512/10/2035ذا بروكرت آند غامبل كومبا�ف

كة قطاف لالستثمار والتسويق الزراعي25715 2913/10/2035�ش

كة جرير للتسويق25719 3515/10/2035�ش

كة مطاحن الخراز المساهمه الخصوصيه المحدوده25721 3015/10/2035�ش

كة بيت المقدس للمحاماة والدرسات25722 3815/10/2035�ش

ي )مساشوسيتش كوربوريشن)25724
2515/10/2035ذا ويليام كارتر كومبا�ف

ي )مساشوسيتش كوربوريشن)25725
3515/10/2035ذا ويليام كارتر كومبا�ف

2515/10/2035اشكوش ب‘غوش, انك. )ديالوير كوربوريشن)25727

3515/10/2035اشكوش ب‘غوش, انك. )ديالوير كوربوريشن)25728

كة االطعمة الممتازة ذ.م.م25737 3015/10/2035�ش

ي دي25743
ينج كو او .، ال �ت 819/10/2035سوزو فاونديشن تولز مانيوفاكرش

2521/10/2035كيدس ، أل أل سي25748

وبات الغازية.25749 كة فروت توب لصناعة المرش 3221/10/2035�ش

كة عمر للتوزيع25761 323/10/2035�ش

كه عمر للتوزيع25766 3023/10/2035�ش

كه عمر للتوزيع25767 3023/10/2035�ش

ف كوربوريشن25770 523/10/2035سلج�ي

126/10/2035هانوها كوربوريشن25778

4127/10/2035مؤسسة التعليم فوق الجميع25783

1127/10/2035سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.25784

2927/10/2035سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.25785

3027/10/2035سوسيتية دي برودوي نستلة أس .آ.25786

2928/10/2035رمزي لويس يعقوب اندون25789

كة بال جاردنز الزراعية25791 2928/10/2035�ش

كة بال جاردنز الزراعية25792 2928/10/2035�ش

428/10/2035دوراند بروداكشن25795

3528/10/2035عىي عمر محمد ابو طيون25798

312/11/2035مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية25802

322/11/2035مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية25803

292/11/2035مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية25804
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ي تليفيجن نيت ويرك ليمتد25805 382/11/2035العر�ب

ي تليفيجن نيت ويرك ليمتد25808 352/11/2035العر�ب

ي تليفيجن نيت ويرك ليمتد25809 412/11/2035العر�ب

ي لمتد25815
ي �ت

ي �ف ف �ب ي كي اوفرسري كة �ب 313/11/2035�ش

ي لمتد25816
ي �ت

ي �ف ف �ب ي كي اوفرسري كة �ب 303/11/2035�ش

13/11/2035باسف أس إي25817

23/11/2035باسف أس إي25818

33/11/2035باسف أس إي25819

43/11/2035باسف أس إي25820

53/11/2035باسف أس إي25821

63/11/2035باسف أس إي25822

73/11/2035باسف أس إي25823

93/11/2035باسف أس إي25824

123/11/2035باسف أس إي25825

143/11/2035باسف أس إي25826

163/11/2035باسف أس إي25827

173/11/2035باسف أس إي25828

183/11/2035باسف أس إي25829

193/11/2035باسف أس إي25830

203/11/2035باسف أس إي25831

213/11/2035باسف أس إي25832

233/11/2035باسف أس إي25833

253/11/2035باسف أس إي25834

273/11/2035باسف أس إي25835

ك25836 293/11/2035رمزي عمر محمود الرت

283/11/2035باسف أس إي25837

293/11/2035باسف أس إي25838

313/11/2035باسف أس إي25839

323/11/2035باسف أس إي25840

353/11/2035باسف أس إي25841

363/11/2035باسف أس إي25842

373/11/2035باسف أس إي25843

393/11/2035باسف أس إي25844

403/11/2035باسف أس إي25845

413/11/2035باسف أس إي25846
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423/11/2035باسف أس إي25847

433/11/2035باسف أس إي25848

443/11/2035باسف أس إي25849

ف25850 363/11/2035بنك فلسط�ي

ف25851 363/11/2035بنك فلسط�ي

كة ابو عودة اخوان25853 293/11/2035�ش

كة ابو عودة اخوان25854 303/11/2035�ش

كة ابو عودة اخوان25855 313/11/2035�ش

ي سي ان سي 258562 كة �ب 93/11/2035�ش

كة ماسا الأدوات التجميل25860 34/11/2035�ش

105/11/2035سان أنتونيو شو ، إنك.25863

185/11/2035سان أنتونيو شو ، إنك.25864

255/11/2035سان أنتونيو شو ، إنك.25865

355/11/2035سان أنتونيو شو ، إنك.25866

105/11/2035سان أنتونيو شو ، إنك.25867

185/11/2035سان أنتونيو شو ، إنك.25868

255/11/2035سان أنتونيو شو ، إنك.25869

355/11/2035سان أنتونيو شو ، إنك.25870

بال للصناعات الورقية م خ م25875 كة بيرب 165/11/2035�ش

55/11/2035فيلينور ايه جي25876

325/11/2035دابر انديا ليمتد25878

ي25880
125/11/2035سانغيونغ موتور كومبا�ف

ي المساهمة العامة المحدودة25883
كة البنك االسالمي الفلسطيىف 379/11/2035�ش

ي لمنتجات االألبان والمواد الغذائية25886
يىف كة الجرب 2910/11/2035�ش

3010/11/2035مجموعة مصانع الكسيح للمواد الغذائية25887

كة ميالنو التجاريه25889 2510/11/2035�ش

كة نقل اخوان . ذم م25892 512/11/2035�ش

ونيكس كو.،ليمتد25896 ف ميندراي بييو- ميديكال الكرت فه�ي 1012/11/2035شيرف

ف حبيبه25899 3013/11/2035حسام محمد فتحي ام�ي

كة كونيا للمواد الغذائية م.خ.م25904 3013/11/2035�ش

ستشارات والخدمات الفنية25907 كة مسار لالإ 4213/11/2035�ش

سيو دي بروداكتوس اليمينتيكيوس, اس.ال.25908 513/11/2035سانبوي كومري

سيو دي بروداكتوس اليمينتيكيوس, اس.ال.25909 513/11/2035سانبوي كومري

سيو دي بروداكتوس اليمينتيكيوس, اس.ال.25910 513/11/2035سانبوي كومري

كة العالمية للكاسات25915 1616/11/2035الرش
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كة البينار للتجارة العامة25920 2916/11/2035�ش

كة مساهمة م�ية25921 كة الصباح للصناعات الغذائية - �ش 2918/11/2035�ش

كة عبدالقادر المهيدب واوالده25926 2918/11/2035�ش

كة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها25927 3018/11/2035�ش

كة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها25933 3020/11/2035�ش

كة صالح التجارية لصناعة المواد الغذائية وتوزيعها25934 3020/11/2035�ش

كة نقوال ابوخ�ف واوالده ذ.م.م.25942 1226/11/2035�ش

31/12/2035باير كونسيومر كري آ ج25948

51/12/2035باير كونسيومر كري آ ج25949

51/12/2035باير كونسيومر كري آ ج25950

ي دي.25952
ينج كو.، ال �ت يز بايوميديكال اينجينري ف نيو اندسرت فه�ي 530/11/2035شيرف

ي دي.25953
ينج كو.، ال �ت يز بايوميديكال اينجينري ف نيو اندسرت فه�ي 1030/11/2035شيرف

ي اليف لالستثمار25955
كة بيو�ت 81/12/2035�ش

ي سي أي لالتصاالت والتكنولوجيا المتطورة المساهمة الخصوصية26007 كة �ب 383/12/2035�ش

ي26008 ازينيكا آ �ب 53/12/2035أسرت

ي العجاوي التجارية26016
كة ها�ف 294/12/2035�ش

37/12/2035نايف محمد عبدهللا ذويب26021

18/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26022

28/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26023

38/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26024

48/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26025

58/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26026

68/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26027

78/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26028

88/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26029

98/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26030

108/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26031

118/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26032

128/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26033

138/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26034

148/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26035

158/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26036

168/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26037

178/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26038

188/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26039
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198/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26040

218/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26042

228/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26043

238/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26044

248/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26045

258/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26046

268/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26047

288/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26049

298/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26050

308/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26051

328/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26053

338/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26054

348/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26055

358/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26056

368/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26057

378/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26058

388/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26059

398/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26060

408/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26061

418/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26062

438/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26064

448/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26065

458/12/2035تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)26066

ي26078
128/12/2035سانغيونغ موتور كومبا�ف

ف للمعدات الصناعية26082 كة ابو ع�ي 89/12/2035�ش

اد والتصدير26085 كة بريستيج لالستري 3010/12/2035�ش

3010/12/2035سوريمارتيك اس.ايه. 26087

ي26090 ازينيكا آ �ب 514/12/2035أسرت

كة جيالنكوللتجارة والصناعة26091 714/12/2035�ش

ي ال ال سي26092
815/12/2035ذا جيليت كومبا�ف

ي ال ال سي26093
815/12/2035ذا جيليت كومبا�ف

ي ال ال سي26094
315/12/2035ذا جيليت كومبا�ف

, ال ال سي26097 ف 3815/12/2035ديسكافاري كوميونيكيشرف

, انك.26099 ف ي ايه بروبرتري 2515/12/2035ان �ب

, انك.26100 ف ي ايه بروبرتري 4115/12/2035ان �ب
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1015/12/2035تومي كوربوريشن26101

1716/12/2035سان ماركو جروب اس.ب.اي.26102

216/12/2035سان ماركو جروب اس.ب.اي.26103

ي26110
كىت ي تيكاريت انونيوم سري

3015/12/2035كونيا سيكري ساناي �ف

ي26111
كىت ي تيكاريت انونيوم سري

3215/12/2035كونيا سيكري ساناي �ف

ي26112
كىت ي تيكاريت انونيوم سري

2915/12/2035كونيا سيكري ساناي �ف

ي26113
كىت ي تيكاريت انونيوم سري

2915/12/2035كونيا سيكري ساناي �ف

ي26114
كىت ي تيكاريت انونيوم سري

3015/12/2035كونيا سيكري ساناي �ف

ي26115
كىت ي تيكاريت انونيوم سري

3215/12/2035كونيا سيكري ساناي �ف

ي26116
كىت ي تيكاريت انونيوم سري

2915/12/2035كونيا سيكري ساناي �ف

ي26117
كىت ي تيكاريت انونيوم سري

3015/12/2035كونيا سيكري ساناي �ف

ي26118
كىت ي تيكاريت انونيوم سري

3215/12/2035كونيا سيكري ساناي �ف

4317/12/2035واصف قاسم مصطفى فريحات26119

كة باليف كربوريشن26120 317/12/2035�ش

كة مطاعم شاورما الواكد26121 4317/12/2035�ش

ف ) كو . ليميتد26125 2518/12/2035أنتا ) الص�ي

ف ) كو . ليميتد26126 2518/12/2035أنتا ) الص�ي

518/12/2035أبوت البوراتوريز26128

518/12/2035أبوت البوراتوريز26129

4321/12/2035باسم وليم حنا يوسف الخوري26130

3222/12/2035او كي اف كوربوريشن26136

522/12/2035باير كونسيومر كري آ ج26137

سدورف أي جي26138 322/12/2035بري

سدورف أي جي26139 322/12/2035بري

/اي يونيفرسال نيوتريشن26140 ي ف سابليمنتس كوربوريشن دي/�ب 522/12/2035يونيفرسال بروت�ي

ي26141
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

3522/12/2035اديل ايسيك هازير جييم ساناي �ف

ي26142
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

2522/12/2035اديل ايسيك هازير جييم ساناي �ف

ي26143
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

2522/12/2035اديل ايسيك هازير جييم ساناي �ف

ي26144
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

2522/12/2035اديل ايسيك هازير جييم ساناي �ف

ي26145
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

2522/12/2035اديل ايسيك هازير جييم ساناي �ف

ي26146
كىت ي تيجارت انونيم �ش

ي �ف 2922/12/2035زير ياغ سانا�ي

ي26147
كىت ي تيجارت انونيم �ش

ي �ف 3022/12/2035زير ياغ سانا�ي

ي .نت لالتصاالت والتكنولوجيا المتطورة المساهمة الخصوصية26150 كة �ب 3823/12/2035�ش

ي .نت لالتصاالت والتكنولوجيا المتطورة المساهمة الخصوصية26151 كة �ب 3823/12/2035�ش

يق للمنظفات والتسويق26152 كة الرب 323/12/2035�ش
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623/12/2035معزوز راتب فياض خفش26154

كة سيلة الظهر لالنماء واالستثمار26156 1923/12/2035�ش

نج لالحذية واالزياء مساهمة خصوصية26161 كة سرب 3524/12/2035�ش

3024/12/2035سوريمارتيك اس.ايه. 26164

ي واالعالمي26170
كة رؤيا للبث واالنتاج الفىف 3828/12/2035�ش

2928/12/2035كانديا26171

528/12/2035كانديا26172

2928/12/2035كانديا26173

3028/12/2035كانديا26174

2928/12/2035كانديا26175

2928/12/2035كانديا26176

ي ال ليمتد26177 3028/12/2035كي ار �ب

بيسيك هولدينغ أس.آر.أل.26193 2530/12/2035إنرت

2530/12/2035روجري فيفري أس.بيه.إيه.26194

كة جيالنكوللتجارة والصناعة26199 631/12/2035�ش

كة استاش لالألمنيوم المساهمة الخصوصيه المحدوده26200 631/12/2035�ش

كة رويال الصناعية التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة26201 3531/12/2035�ش

.إيه.26203 ي 2531/12/2035تودس أس.�ب

.إيه.26204 ي 2531/12/2035تودس أس.�ب

.إيه.26205 ي 2531/12/2035تودس أس.�ب

.ايه.26206 ي يرو اس.�ب 3031/12/2035فري

.ايه.26207 ي يرو اس.�ب 3031/12/2035فري

اب26213 كة مصنع الشنار للمواد الغذائية والرش 325/1/2036�ش

كة ابو عودة اخوان26218 3012/1/2036�ش

ي26220
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف 312/1/2036كوتون ماغازسيليك تيكتيل سانا�ي

ي26221
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف 1412/1/2036كوتون ماغازسيليك تيكتيل سانا�ي

ي26222
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف 1812/1/2036كوتون ماغازسيليك تيكتيل سانا�ي

ي26223
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف 2512/1/2036كوتون ماغازسيليك تيكتيل سانا�ي

ي26224
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي �ف 3512/1/2036كوتون ماغازسيليك تيكتيل سانا�ي

برايس هولدينغز، اينك.26235 3915/1/2036انرت

كة االرياف لتجارة الحبوب واالعالف واالعمال التجارية واالستثمارية26244 3018/1/2036�ش

سال نوتريشن26245 ف صبليمينتس كوربوريشن دبا يونيفري سال بروت�ي 2518/1/2036يونيفري

سال نوتريشن26246 ف صبليمينتس كوربوريشن دبا يونيفري سال بروت�ي 2518/1/2036يونيفري

ي26248
كيىت ي تيكاريف أنونيم سري

ي �ف ين سنا�ي 319/1/2036إيفياب سابون ياغ جليسري

ي26249
كيىت ي تيكاريف أنونيم سري

ي �ف ين سنا�ي 519/1/2036إيفياب سابون ياغ جليسري
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2920/1/2036سيد ابراهيم عبد الرحيم سيد26252

4121/1/2036عبد الرحمن محمود عثمان26257

ي دي26261
3222/1/2036غرين كوال ال �ت

كة القطرية لالقمار الصناعية )سهيل سات)26263 3822/1/2036الرش

كة اجواء للصناعات الغذائية26265 2925/1/2036�ش

كه رامي سنرت لتجاره المالبس ع.ع26271 3526/1/2036�ش

كة سجائر القدس المساهمة العامة26272 3426/1/2036�ش

كة سجائر القدس المساهمة العامة26273 3426/1/2036�ش

926/1/2036جوكر، اينك.26274

1626/1/2036جوكر، اينك.26275

4126/1/2036جوكر، اينك.26276

كة اورينت للتجارة والتسويق26278 327/1/2036�ش

يطانية )26279 ف جزر العذراء الرب كة مسجلة وقائمة وفقا  لقوان�ي 3427/1/2036الماس العالمية م م ح  )�ش

كة كسابري للتجارة والصناعة26281 3027/1/2036�ش

كة كسابري للتجارة والصناعة26282 2927/1/2036�ش

كة بلو ا�ائيل درينكس لمتد26283 3228/1/2036�ش

كة بلو ا�ائيل درينكس لمتد26284 3228/1/2036�ش

728/1/2036كاتربيالر )إن آي) ليمتد26288

1128/1/2036كاتربيالر )إن آي) ليمتد26289

1228/1/2036كاتربيالر )إن آي) ليمتد26290

3728/1/2036كاتربيالر )إن آي) ليمتد26291

728/1/2036كاتربيالر )إن آي) ليمتد26292

1128/1/2036كاتربيالر )إن آي) ليمتد26293

1228/1/2036كاتربيالر )إن آي) ليمتد26294

3728/1/2036كاتربيالر )إن آي) ليمتد26295

3629/1/2036البنك االأهىي التجاري26298

ف هولندينغ اس ايه26301 1429/1/2036تورل�ي

ف هولندينغ اس ايه26302 1629/1/2036تورل�ي

ي كاي جي إيه إيه26306
31/2/2036هينكل إيه جي آند كومبىف

ي كاي جي إيه إيه26307
51/2/2036هينكل إيه جي آند كومبىف

301/2/2036مؤسسة مها الجفاىلي لتسويق المواد الغذائية26309

301/2/2036مؤسسة مها الجفاىلي لتسويق المواد الغذائية26310

301/2/2036مؤسسة مها الجفاىلي لتسويق المواد الغذائية26311

301/2/2022مؤسسة مها الجفاىلي لتسويق المواد الغذائية26312

301/2/2036مؤسسة مها الجفاىلي لتسويق المواد الغذائية26313
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301/2/2036مؤسسة مها الجفاىلي لتسويق المواد الغذائية26314

301/2/2036مؤسسة مها الجفاىلي لتسويق المواد الغذائية26315

301/2/2036مؤسسة مها الجفاىلي لتسويق المواد الغذائية26316

301/2/2036مؤسسة مها الجفاىلي لتسويق المواد الغذائية26317

كة سيجما لصناعة المنظفات26318 32/2/2036�ش

ي26326
293/2/2036ذا كويكر اوتس كومبا�ف

ي26327
293/2/2036ذا كويكر اوتس كومبا�ف

ي26328
303/2/2036ذا كويكر اوتس كومبا�ف

ي26329
293/2/2036ذا كويكر اوتس كومبا�ف

ي26330
303/2/2036ذا كويكر اوتس كومبا�ف

ي26374
كيىت 294/2/2036داردانيل اونانتاش غيدا ساناي انونيم سري

.ايه.26375 ي اتوري اس.�ب 64/2/2036اسيو سري

54/2/2036نوفارتس ايه جي26379

434/2/2036كريم نواش فايز م�ي26380

104/2/2036نوفارتس ايه جي26398

ي .نت لالتصاالت والتكنولوجيا المتطورة المساهمة الخصوصية26415 كة �ب 385/2/2036�ش

55/2/2036نوفارتس ايه جي26418

325/2/2036جافورا تابوري لميتد.26419

كة اية توزيد للشحن والتخليص الجمركي26420 395/2/2036�ش

كة اية توزيد للشحن والتخليص الجمركي26421 355/2/2036�ش

ي26423
كيىت ي تيجاريت ليمتد شري

ي �ف يديان جيدا سانا�ي 327/2/2036مري

ي أكتيبوالج26426
338/2/2036ذي ابسلوت كومبا�ف

26427. ي
58/2/2036ذا بروكرت أند جامبل كومبا�ف

26428. ي
118/2/2036ذا بروكرت أند جامبل كومبا�ف

ات الطبية26430 كة القدس للمستح�ف 58/2/2036�ش

كة معامل سلفانا للحلويات والسكاكر م خ م26440 3010/2/2036�ش

510/2/2036نقابة الصيادلة القدس26441

710/2/2036كاندي هوفر غروب أس.آر.أل.26442

1110/2/2036كاندي هوفر غروب أس.آر.أل.26443

3710/2/2036كاندي هوفر غروب أس.آر.أل.26444

4312/2/2036عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين26451

4312/2/2036عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين26452

4312/2/2036عبد النارص فتحي عبد القادر سعد الدين26453

2917/2/2036ابراهيم محمد مصطفى جرناوي26460

2917/2/2036ابراهيم محمد مصطفى جرناوي26461
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ف اند هيلث أكتيبوالغ26463 ي هايج�ي
317/2/2036إيسىت

ف اند هيلث أكتيبوالغ26464 ي هايج�ي
517/2/2036إيسىت

كة سويس أربيان لصناعة العطور26465 317/2/2036�ش

كة الحجاوي لتجارة الورق والقرطاسية مساهمة خصوصية26466 1617/2/2036�ش

كة الحجاوي لتجارة الورق والقرطاسية مساهمة خصوصية26467 3517/2/2036�ش

كة حسونة اخوان الدولية للمواد الغذائية26468 3017/2/2036�ش

كة الحجاوي لتجارة الورق والقرطاسية مساهمة خصوصية26469 1617/2/2036�ش

كة الحجاوي لتجارة الورق والقرطاسية مساهمة خصوصية26471 3517/2/2036�ش

كة الحجاوي لتجارة الورق والقرطاسية مساهمة خصوصية26473 3517/2/2036�ش

ي اتش26477 تيب جي ام �ب ستوففري غر شمري بري ف 118/2/2036رافرف

ي اتش26478 تيب جي ام �ب ستوففري غر شمري بري ف 418/2/2036رافرف

3018/2/2036ابراهيم محمد مصطفى جرناوي26479

كة تانجو التجارية الصناعية ع ع26484 1619/2/2036�ش

اد والتسويق26487 كة االمازون لالستري 322/2/2036�ش

اد والتسويق26488 كة االمازون لالستري 322/2/2036�ش

اد والتسويق26489 كة االمازون لالستري 322/2/2036�ش

3522/2/2036خالد فايق سعيد مرعي26490

كة م�ية ذات مسئولية محدودة26492 كة الوهبة ايجيبت للصناعات الغذائية – �ش 3123/2/2036�ش

723/2/2036فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ26493

923/2/2036فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ26494

1223/2/2036فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ26495

3523/2/2036فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ26496

3623/2/2036فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ26497

3723/2/2036فولفو ترايدمارك هولدنغ اكتيبوالغ26498

2924/2/2036حنان ذيب نايف عماش26500

كة االرياف لتجارة الحبوب واالعالف واالعمال التجارية واالستثمارية26509 3524/2/2036�ش

2524/2/2036جمال عز الدين عبد السميع نتشه26510

ي26511
كيىت ي تيجاريت ليمتد شري

3023/2/2036اجيماوجلو جيدا سانا�ي �ف

ي26512
كيىت ي تيجاريت ليمتد شري

2923/2/2036اجيماوجلو جيدا سانا�ي �ف

ي26513
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

ي �ف ي كوراب سانا�ي
2524/2/2036بينىت

ي26514
كيىت ي تيكاريت انونيم سري

ي �ف ي كوراب سانا�ي
3524/2/2036بينىت

ي26524
3125/2/2036مركز ميثلون النسوي للتصنيع الغذا�أ

2925/2/2036زياد رياض رشدي حموضة26525

1125/2/2036محمود عبد الكريم محمد عا�ي26526

قيه والغربية26527 كة حلويات بوابة البيك الرش 3525/2/2036�ش
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كة االتصاالت الخلوية الفلسطينية26530 3826/2/2036�ش

كة محالت العجاوي التجارية26531 291/3/2036�ش

كة محالت العجاوي التجارية26532 301/3/2036�ش

كة محالت العجاوي التجارية26533 311/3/2036�ش

311/3/2036ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان26534

301/3/2036ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان26535

291/3/2036ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان26536

301/3/2036ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان26538

311/3/2036ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان26539

291/3/2036ع.ع المركز الصناعي محدود الضمان26540

26541. ي
.�ف ي 311/3/2036بيجو زادين �ب

26542. ي
.�ف ي 351/3/2036بيجو زادين �ب

26543. ي
.�ف ي 311/3/2036بيجو زادين �ب

ي ، ليمتد)26545
ي سيساكوشو ) هيتاسش

421/3/2036كابوشيىكي كايشا هيتاسش

نشائية26548 كة سند للصناعات االإ 21/3/2036�ش

كة سوق المدينة لالألبسة الجاهزة26559 252/3/2036�ش

. أيه26561 ي 33/3/2036ألفا بارف غروب إس. �ب

. أيه26562 ي 353/3/2036ألفا بارف غروب إس. �ب

كة تضامن سورية26563 كة طلس للتجارة والصناعة – �ش 303/3/2036�ش

324/3/2036بيبسيكو ، إنك.26565

324/3/2036خالد حمدان محمد حمادة26567

294/3/2036خالد حمدان محمد حمادة26568

كة معامل سلفانا للحلويات والسكاكر م خ م26570 354/3/2036�ش

كة معامل سلفانا للحلويات والسكاكر م خ م26571 304/3/2036�ش

كة مساهمة م�ية .26572 كة ماربيال للصناعات الغذائية ) ماربيال ) - �ش 304/3/2036�ش

اد والتوزيع م.خ.م26577 كة بالكولالستري 295/3/2036�ش

اد والتوزيع م.خ.م26578 كة بالكولالستري 305/3/2036�ش

اد والتوزيع م.خ.م26579 كة بالكولالستري 325/3/2036�ش

ي جي26583 يال فيهايكل �ب ف اندسرت كة دوسان كوربوريش�ي 125/3/2036�ش

كة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة.26584 59/3/2036�ش

كة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة.26585 59/3/2036�ش

كة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة.26586 59/3/2036�ش

كة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة.26587 59/3/2036�ش

كة يونيتشارم الخليج للصناعات الصحية المحدودة.26588 59/3/2036�ش

26590. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي 910/3/2036اتش �ب
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26591. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي 1610/3/2036اتش �ب

26592. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي 3510/3/2036اتش �ب

26593. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي 3610/3/2036اتش �ب

26594. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي 3710/3/2036اتش �ب

26595. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي 3810/3/2036اتش �ب

26596. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي 3910/3/2036اتش �ب

26597. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي 4110/3/2036اتش �ب

26598. ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي 4210/3/2036اتش �ب

ي استيتوتو بيوكيميكو اس.ار.ال.26602 310/3/2036فيىب

4110/3/2036ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن, انك., ديالوير كوربوريشن26603

311/3/2036عباس ) محمد ممدوح ) عباس النابلسي26608

311/3/2036عباس ) محمد ممدوح ) عباس النابلسي26609

ي رشاد الدويك26615
912/3/2036باسم محمد صد�ت

ي رشاد الدويك26616
912/3/2022باسم محمد صد�ت

ي رشاد الدويك26617
912/3/2036باسم محمد صد�ت

ي رشاد الدويك26619
3512/3/2022باسم محمد صد�ت

د غويست، إنك.26620 3612/3/2036برفري

.ايه.26621 ي يرو اس.�ب 3012/3/2036فري

3412/3/2036بريتش امريكان توباكو )براندس) اي ان سي26625

ي ايه 26627 715/3/2036صام حا هاوم ابليانس اس �ب

ي ايه 26628 915/3/2036صام حا هاوم ابليانس اس �ب

ي ايه 26629 1115/3/2036صام حا هاوم ابليانس اس �ب

ي ايه 26630 3515/3/2036صام حا هاوم ابليانس اس �ب

4116/3/2036الزوراء لتجارة التبغ والدخان26641

كة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة26643 2916/3/2036�ش

26644. ي
.�ف ي 516/3/2036استيالس فارما يوروب �ب

كة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة26645 2916/3/2036�ش

1116/3/2036تورنيدو للمنتجات االستهالكية26647

2417/3/2036نجاح زهري خالد عسيىي26650

3517/3/2036نجاح زهري خالد عسيىي26651

2518/3/2036اياد نعيم ناجي كرامه26655

اد والتوزيع م.خ.م26661 كة بالكولالستري 3022/3/2036�ش

اد والتوزيع م.خ.م26662 كة بالكولالستري 3222/3/2036�ش

ق العربية للفوط الصحية26664 كة مصانع الرش 1622/3/2036�ش

ق العربية للفوط الصحية26665 كة مصانع الرش 1622/3/2036�ش



2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

225

انتهاء الحمايةنيسمالك العالمةرقم العالمة

وبات والتسويق.26668 زيت للمرش كة بري 3523/3/2036�ش

وبات والتسويق.26669 زيت للمرش كة بري 4323/3/2036�ش

كة صفد لالعالن م.خ.م26672 4123/3/2036�ش

كة مدى العرب للخدمات العامة م خ م26673 3824/3/2036�ش

ف م ع م26674 كة بنك فلسط�ي 3624/3/2036�ش

ف م ع م26675 كة بنك فلسط�ي 3623/3/2036�ش

ف م ع م26676 كة بنك فلسط�ي 3623/3/2036�ش

كة الفاخر الدولية26681 424/3/2036�ش

يال توباكو ليمتد26682 3424/3/2036امبري

ونية والكهربائية المحدودة26683 كة دان الوطنية لالجهزة االلكرت 724/3/2036�ش

ونية والكهربائية المحدودة26684 كة دان الوطنية لالجهزة االلكرت 1124/3/2036�ش

ي26686
كيىت 3025/3/2036يلديز هولدينج أنونيم شري

ي اتش26687 ف )يوروب) جي ام �ب 524/3/2036امغ�ي

ي لميتد26690
ي �ت

ي �ف ف �ب كة سولسون اوفرسري 3026/3/2036�ش

ونية والكهربائية المحدودة26693 كة دان الوطنية لالجهزة االلكرت 930/3/2036�ش

ي ليمتد26694 3230/3/2036هايب-اي �ب

ي اتش26695 جي درينكس جي ام �ب 3230/3/2036باور هورس انري

ي اتش26697 ف )يوروب) جي ام �ب 530/3/2036امغ�ي

كة بال غروب للمواد الغذائية مساهمة خصوصية26698 3231/3/2036�ش

اد والتوزيع م.خ.م26699 كة بالكولالستري 61/4/2036�ش

اد والتوزيع م.خ.م26700 كة بالكولالستري 291/4/2036�ش

كة دار الغذاء المساهمة العامة26704 52/4/2036�ش

كة دار الغذاء المساهمة العامة26705 52/4/2036�ش

ات الطبية26706 كة القدس للمستح�ف 212/4/2036�ش

ات الطبية26707 كة القدس للمستح�ف 32/4/2036�ش

355/4/2036نيسان جيدوشا كابوشيىكي كايشا )وتعمل ايضا باسم نيسان موتور كو., ليمتد)26719

56/4/2036باير كونسيومر كري آ ج26734

, انك.26735 ف ي ايه بروبرتري 256/4/2036ان �ب

, انك.26736 ف ي ايه بروبرتري 416/4/2036ان �ب

436/4/2036سيكس كونتينانتس هوتلز, انك.26737

127/4/2036تكنوروت -تري -ترو -رودرونر26739

38/4/2036جونسون اند جونسون26750

كة العربية الفلسطينية لمراكز التسوق م.خ.م26761 358/4/2036الرش

كة مجوهرات القواسمي26769 3513/4/2036�ش

كة مجوهرات القواسمي26771 1413/4/2036�ش
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كاه26774 كة همام محمد الخوىلي و�ش 4314/4/2036�ش

, انك.26777 ف ي ايه بروبرتري 2514/4/2036ان �ب

, انك.26778 ف ي ايه بروبرتري 4114/4/2036ان �ب

كة حضارة لالستثمار التكنولوجي.26799 3820/4/2036�ش

520/4/2036جونسون اند جونسون26807

ي26808 ف ايه �ب 2520/4/2036اتش اند ام هينيس اند موريرت

ي26809 ف ايه �ب 2520/4/2036اتش اند ام هينيس اند موريرت

ي26810 ف ايه �ب 3520/4/2036اتش اند ام هينيس اند موريرت

ي26811 ف ايه �ب 3520/4/2036اتش اند ام هينيس اند موريرت

1821/4/2036كاتربيلر إنك.26813

2521/4/2036كاتربيلر إنك.26814

2821/4/2036كاتربيلر إنك.26815

1421/4/2036كاتربيلر إنك.26816

1821/4/2036كاتربيلر إنك.26817

2521/4/2036كاتربيلر إنك.26818

2821/4/2036كاتربيلر إنك.26819

3021/4/2036رايسالند فوودس،إنك.26820

3021/4/2036رايسالند فوودس،إنك.26821

, انك.26825 ف ي ايه بروبرتري 2521/4/2036ان �ب

, انك.26826 ف ي ايه بروبرتري 4121/4/2036ان �ب

كة سنديان للمطاعم والمقاهي المساهمة الخصوصية 26828 4320/4/2036�ش

كة مكاوي لاللبسة عاديه عامه26829 3523/4/2036�ش

1428/4/2036كاتربيلر إنك.26837

كة االأردنية للصناعات الخشبية / جوايكو م.ع.م26838 2028/4/2036الرش

.ايه.26839 ي يرو اس.�ب 4328/4/2036فري

وبات الغازية.26842 كة فروت توب لصناعة المرش 3229/4/2036�ش

وبات الغازية.26843 كة فروت توب لصناعة المرش 3229/4/2036�ش

كة مطاعم عدن لالستثمار السياحي المساهمة الخصوصية المحدودة26844 4329/4/2036�ش

كة مطاعم عدن لالستثمار السياحي المساهمة الخصوصية المحدودة26845 3529/4/2036�ش

2929/4/2036بيبسيكو ، إنك.26846

3029/4/2036بيبسيكو ، إنك.26847

ي إي ليمتد26848
ي �ت 2929/4/2036ميواه براندس )أس) �ب

3429/4/2036بريتش امريكان توباكو )براندس) اي ان سي26851

ف كو.، لميتد.26855 كة جاك سوينغ ماش�ي 73/5/2036�ش

كة محالت العجاوي التجارية - عادية عامة26861 294/5/2036�ش
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كة محالت العجاوي التجارية - عادية عامة26862 304/5/2036�ش

254/5/2036عىي عمر محمد ابو طيون26865

كة المكتبة االكاديمية للنرش والتوزيع26868 164/5/2036�ش

ناشيونال ترايدينغ كو.، ليمتد.26869 124/5/2036شاندونغ كومفورسري انرت

ي م.خ.م26874
كة مطاعم توسىت 435/5/2036�ش

كة المتحدة للرافعات الشوكية م خ م26877 355/5/2036الرش

كة محالت ابو سليمة للمواد الغذائية26882 297/5/2036�ش

كة محالت ابو سليمة للمواد الغذائية26883 297/5/2036�ش

كة محالت ابو سليمة للمواد الغذائية26884 307/5/2036�ش

ي للمواد الغذائية مساهمة خصوصية26886 كة المحسري 307/5/2036�ش

26887
ف جزر العذراء  كة مسجلة وقائمة وفقا لقوان�ي كة الماس العالمية م م ح  )�ش �ش

يطانية )تحت الرقم 2006206) الرب
437/5/2036

307/5/2036الزوراء لتجارة التبغ والدخان26888

ي إتش26893 ايبغريته جي إم �ب 167/5/2036شنايدر �ش

ي إتش26894 ايبغريته جي إم �ب 167/5/2036شنايدر �ش

187/5/2036بورلينغ ليمتد26898

357/5/2036بورلينغ ليمتد26899

ي دي.26900
يال كو., ال �ت 127/5/2036كيندا رابر انداسرت

310/5/2036سيفورا26901

3510/5/2036سيفورا26902

كة النقليات السياحية االردنية مساهمة عامة26903 3910/5/2036�ش

كة اس او سي للتجميل26907 311/5/2036�ش

كة اس او سي للتجميل26908 1111/5/2036�ش

كة اس او سي للتجميل26909 811/5/2036�ش

كة الحسن للتمور عادية عامة26917 2912/5/2036�ش

, انك.26918 ف ي ايه بروبرتري 2512/5/2036ان �ب

, انك.26919 ف ي ايه بروبرتري 4112/5/2036ان �ب

ي26920
كيىت ي تيجاريت أنونيم شري ي جييم سانا�ي

2513/5/2036إيريك بازارالما �ف

كة زادنا للتصنيع الزراعي م.خ.م26925 3013/5/2036�ش

كة المستقبل العالمية للتجارة26930 3513/5/2036�ش

كة عياد لتجارة الالبسه الجاهزه العاديه العامة26938 2514/5/2036�ش

3318/5/2036راينال آند ساي26952

1818/5/2036فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد26955

2518/5/2036فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد26956

2818/5/2036فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد26957

1818/5/2036فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد26958
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2818/5/2036فوجيان كوانزهو بيك سبورتس برودكتس كو، ليمتد26959

2518/5/2036مارون ) نانجينغ) امبورت اند اكسبورت ترايدينغ كو.، ليمتد26960

ي . أس. أيه.26968 2919/5/2036�ب

ي . أس. أيه.26969 3019/5/2036�ب

ي . أس. أيه.26970 3219/5/2036�ب

كة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.26976 219/5/2036�ش

كة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.26977 219/5/2036�ش

كة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.26978 219/5/2036�ش

كة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.26979 219/5/2036�ش

كة التقدم لصناعة الدهان ذ.م.م.26980 219/5/2036�ش

319/5/2036هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد.26985

519/5/2036هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد.26986

3019/5/2036هيماليا غلوبال هولدينغز لميتد.26987

3019/5/2036داري كوسباط26992

3520/5/2036اسالم هاشم محمد حرباوي.26994

2620/5/2036اسالم هاشم محمد حرباوي.26995

2520/5/2036اسالم هاشم محمد حرباوي.26996

2420/5/2036اسالم هاشم محمد حرباوي.26997

3021/5/2036عماد نادر صالح ابو بكر.26999

2921/5/2036عماد نادر صالح ابو بكر.27000

921/5/2036عمر عزت عمر الخياط27002

فورمانس نيوترشن ليمتد27012 524/5/2036جالنبيا بري

فورمانس نيوترشن ليمتد27013 524/5/2036جالنبيا بري

ق العربية ببفوط الصحية27014 كة مصانع الرش 524/5/2036�ش

ق العربية للفوط الصحية27015 كة مصانع الرش 524/5/2036�ش

ق العربيه للفوط الصحيه27016 كة مصانع الرش 524/5/2036�ش

ي27017
كيىت ي تيجاريت انونيم شري

ي �ف 325/5/2036التونا كوزماتيكس تكنولوجي سانا�ي

326/5/2036شانيل27021

ي دي.27024
627/5/2036غوانغدونغ اكسينغفا المنيوم كو., ال �ت

ي دي.27025
627/5/2036غوانغدونغ اكسينغفا المنيوم كو., ال �ت

ات الطبية م.ع.م27026 كة القدس للمستح�ف 327/5/2036�ش

كة كسابري للتجارة والصناعة27027 3028/5/2036�ش

كة كسابري للتجارة والصناعة27028 2928/5/2036�ش

ات الطبية27030 كة القدس للمستح�ف 528/5/2036�ش

ات الطبية27031 كة القدس للمستح�ف 2128/5/2036�ش
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3828/5/2036جامعة النجاح الوطنيه27033

, انك.27042 ف ي ايه بروبرتري 2531/5/2036ان �ب

, انك.27043 ف ي ايه بروبرتري 4131/5/2036ان �ب

كة العمدة للصناعات الغذائية27046 292/6/2036�ش

كة العمدة للصناعات الغذائية27047 312/6/2036�ش

كة حضارة لالستثمار التكنولوجي.27048 382/6/2036�ش

كة العمدة للصناعات الغذائية27049 302/6/2036�ش

.إيه27052 ي 213/6/2036بينيلليفكيو أوميغا أس.�ب

293/6/2036عبدهللا عىي محمد دودي27053

ي27059
327/6/2036صن مارك )غلف) جاي أل �ت

337/6/2036دياغو نورث امريكا ، اي ان سي27060

ي لالستشارات االدارية والمالية/المدنية27061
كة أجيليىت 357/6/2036�ش

ستشارات االدارية والمالية المدنية عادية عامة27062 ي لالإ
كة أجيليىت 367/6/2036�ش

ستشارات االدارية والمالية المدنية عادية عامة27063 ي لالإ
كة أجيليىت 417/6/2036�ش

ستشارات االدارية والمالية المدنية عادية عامة27064 ي لالإ
كة أجيليىت 457/6/2036�ش

327/6/2036تروبيكانا بروكتس ، إنك.27065

كة العهد لالنتاج والتسويق الزراعي27069 299/6/2036�ش

كة الحاج محمود حبيبه واوالده27076 3510/6/2036�ش

كـة الحاج محمود حبيبـة وأوالده27077 3010/6/2036�ش

كـة الحاج محمود حبيبـة وأوالده27078 4310/6/2036�ش

311/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27086

911/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27087

1411/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27088

1611/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27089

1811/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27090

2011/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27091

2111/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27092

2411/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27093

2511/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27094

2911/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27095

2811/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27096

3011/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27097

3211/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27098

4111/6/2036ذا كارتوون نيتورك , انك., ديالوير كوربوريشن27099

يا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.)27100 1811/6/2036انداسرت
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يا دي ديزينو تكستيل, اس.ايه. )انديتيكس, اس.ايه.)27101 2511/6/2036انداسرت

ي27102
114/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

ي27103
414/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

ي27104
1914/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

ي27105
3514/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

ي27106
3914/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

ي27112
114/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

ي27113
414/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

ي27114
1914/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

ي27115
3514/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

ي دي.27117
ف )إنديا) ال �ت 1614/6/2036كان�ي

ي27124
3914/6/2036روزنفت أويل كومبا�ف

كة شامي للصناعة والتجارة المحدودة المسؤولية27143 915/6/2036�ش

كة شامي للصناعة والتجارة المحدودة المسؤولية27144 1115/6/2036�ش

كة العكر لالستثمار والتموين م.خ.م27155 4316/6/2036�ش

كة العكر لالستثمار والتموين م.خ.م27156 2916/6/2036�ش

كة العكر لالستثمار والتموين م.خ.م27157 3016/6/2036�ش

كة ضفاف النهرين للصناعات الغذائية والعصائر ذ.م.م.27161 3216/6/2036�ش

ي27163
3016/6/2036ليسافره ات كومباغىف

كة حسان وحسام أبوالفيالت المساهمة الخاصة27164 4316/6/2036�ش

3516/6/2036كيمبتون هوتيل & ريستورانت غروب, ال ال سي27166

3616/6/2036كيمبتون هوتيل & ريستورانت غروب, ال ال سي27167

4316/6/2036كيمبتون هوتيل & ريستورانت غروب, ال ال سي27168

ي27173 ازينيكا آ �ب 518/6/2036أسرت

ي27174 ازينيكا آ �ب 518/6/2036أسرت

ي27175 ازينيكا آ �ب 518/6/2036أسرت

ي27176 ازينيكا آ �ب 518/6/2036أسرت

27181. سونال كري براندس، ال ال سي 818/6/2036ايدجويل بري

ي27183
كيىت ي تيجاريت أنونيم شري

ادى جيدا ايالتش كيميا سانا�ي �ف ف 2921/6/2036هيلفاجري

3221/6/2036تروبيكانا بروكتس ، إنك.27184

ات الطبية27185 كة القدس للمستح�ف 322/6/2036�ش

27187. كة راية لالعالم والنرش 3822/6/2036�ش

كة لتأجري السيارات.27188 كة دلة الرب 3922/6/2036�ش

ي27191
كيىت ي تيكاريت ليمتد شري

ي �ف
31023/6/2036تيكس تيكستيل غيدا اتهاالت اهراكات سا�ف

2523/6/2036ريال مدريد كلوب دي فوتبول27192
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كة محمد باوزير للتجارة المحدودة27194 2923/6/2036�ش

كة محمد باوزير للتجارة المحدودة27195 3023/6/2036�ش

كة محمد باوزير للتجارة المحدودة27196 3123/6/2036�ش

كة محمد باوزير للتجارة المحدودة27198 3523/6/2036�ش

ي27207
3025/6/2036ليسافره ات كومباغىف

330/6/2036حكمت عادل سلمان دويكات27210

330/6/2036حكمت عادل سلمان دويكات27211

ي دي27212
ي ال �ت

ناشيونال بىت 291/7/2036بونكافيه انرت

ي دي27213
ي ال �ت

ناشيونال بىت 301/7/2036بونكافيه انرت

ي دي27214
ي ال �ت

ناشيونال بىت 321/7/2036بونكافيه انرت

31/7/2036عادل عبد الحافظ عبد الرحيم الدلو27215

ار للمعدات والمواد االنشائية .27217 ف كة الرب 191/7/2036�ش

كة هوىلي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م خ م27219 31/7/2036�ش

كة هوىلي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م خ م27220 31/7/2036�ش

كة هوىلي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م خ م27222 31/7/2036�ش

كة هوىلي الند صن للتجارة واالستثمارات السياحية م خ م27226 31/7/2036�ش

ي27229
36/7/2036كولغيت – بالموليف كومبىف

ف .27231 كة زوون تكنولوجري 386/7/2036�ش

فت خليل ميخائيل ُمّنري27235 417/7/2036مري

فت خليل ميخائيل ُمّنري27236 357/7/2036مري

كة بريماج ديجيتال ايج27239 118/7/2036�ش

كة بريماج ديجيتال ايج27240 78/7/2036�ش

ي27241
308/7/2036ذا كويكر اوتس كومبا�ف

ي ال ليمتد27242 308/7/2036كي ار �ب

ي اتش27245 78/7/2036بوماج جي ام �ب

ي اتش27246 ف ديوتشالند جي ام �ب 78/7/2036كونتينينتال ريف�ي

ي اتش27247 ف ديوتشالند جي ام �ب 98/7/2036كونتينينتال ريف�ي

ي اتش27248 ف ديوتشالند جي ام �ب 128/7/2036كونتينينتال ريف�ي

ي اتش27249 ف ديوتشالند جي ام �ب 178/7/2036كونتينينتال ريف�ي

ي اتش27250 ف ديوتشالند جي ام �ب 378/7/2036كونتينينتال ريف�ي

ي اتش27251 ف ديوتشالند جي ام �ب 78/7/2036كونتينينتال ريف�ي

ي اتش27252 ف ديوتشالند جي ام �ب 98/7/2036كونتينينتال ريف�ي

ي اتش27253 ف ديوتشالند جي ام �ب 128/7/2036كونتينينتال ريف�ي

ي اتش27254 ف ديوتشالند جي ام �ب 178/7/2036كونتينينتال ريف�ي

ي اتش27255 ف ديوتشالند جي ام �ب 378/7/2036كونتينينتال ريف�ي
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ي سل الحديثة لالتصاالت والتكنولوجيا المساهمة الخصوصية27257
كة ملىت 388/7/2036�ش

ناشيونال ليميتد27261 كة جي دي كي إنرت 439/7/2036�ش

ناشيونال ليميتد27262 كة جي دي كي إنرت 439/7/2036�ش

ناشيونال ليميتد27263 كة جي دي كي إنرت 439/7/2036�ش

ناشيونال ليميتد27264 كة جي دي كي إنرت 439/7/2036�ش

ناشيونال ليميتد27265 كة جي دي كي إنرت 439/7/2036�ش

كة بريماج ديجيتال ايج27266 99/7/2036�ش

ي .27267
و�ف ف للتسويق االلكرت ي فلسط�ي كة اي بىي 359/7/2036�ش

كة هيتكو لالستثمار السياحي27270 4313/7/2036�ش

ي دانون27271
ي جر�ف

2913/7/2036كومبا�ف

ي دانون27272
ي جر�ف

3013/7/2036كومبا�ف

ي دانون27273
ي جر�ف

3213/7/2036كومبا�ف

3413/7/2036روثمانز اوف بول مول لميتد27277

513/7/2036نوفارتس ايه جي27278

ي27279
2913/7/2036حمدي صالح قاسم حنىف

كة الخبري المالية27280 3614/7/2036�ش

كة البايض للمواد الغذائية27281 4315/7/2036�ش

27285. 315/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي

27286. 1815/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي

27287. 2415/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت،ال ال سي

27288. 2515/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي

27289. 3515/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي

، إس.أيه27290 ي
522/7/2036أغروكويميكوس ديه ليفانىت

27291. 322/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي

27291. 322/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي

27292. 1822/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت،ال ال سي

27293. 2422/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي

2522/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي .27294

27295. 3522/7/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي

كة اوميغا بينتس ش.م.م.27296 222/7/2036�ش

ناشيونال27297 322/7/2036فلوكسيا انرت

3023/7/2036سوريمارتيك اس.ايه. 27311

ي27312
كيىت ي تيكاريت انونيم شري

ي �ف
ماغروب اسيسيك سا�ف 3223/7/2036سري

ي27313
326/7/2036كولغيت – بالموليف كومبىف

2926/7/2036كالود روستانغ جاالك27314
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ي27317
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3026/7/2036إ�ت

يس أل أل سي27318 327/7/2036إكسرب

يس أل أل سي27319 927/7/2036إكسرب

يس أل أل سي27320 1427/7/2036إكسرب

يس أل أل سي27321 1827/7/2036إكسرب

يس أل أل سي27322 2527/7/2036إكسرب

يس أل أل سي27323 2627/7/2036إكسرب

يس أل أل سي27324 3527/7/2036إكسرب

ي دي.27328
ف كو., ال �ت 929/7/2036هواوي تيكنولوجري

304/8/2036نارص طالب حسن عمرو27336

35/8/2036ليون كوربوريشن27337

215/8/2036ليون كوربوريشن27338

35/8/2036جونسون اند جونسون27342

وبات الغازية والعصائر27349 كة العربية لصناعة المرش 325/8/2036الرش

126/8/2036جوانجزهو هينجكوي ايمبورت أند إكسبورت تريدنج كو.، ليمتد27360

كة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية واالستثمارية27361 296/8/2036�ش

كة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية واالستثمارية27362 306/8/2036�ش

كة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية واالستثمارية27363 296/8/2036�ش

ي دي.27364
36/8/2036ييوو راشيل تريدينغ كو.، ال �ت

كة الميرة الدولية للتجارة العامة27370 3013/7/2036�ش

كة المصنوعات الورقية م . خ . م27374 1610/8/2036�ش

كة المصنوعات الورقية م . خ . م27375 1810/8/2036�ش

كة رياده لالستثمار والتطوير المساهمة الخصوصية المحدودة27384 4311/8/2036�ش

كة رياده لالستثمار والتطوير المساهمة الخصوصية المحدودة27385 4311/8/2036�ش

812/8/2036لورد للتجارة والصناعة ش.م.م27388

27398. 2512/8/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت،ال ال سي

27399. 1812/8/2036فيكتورياز سيكريت ستورز براند منجمنت، ال ال سي

ي )اوهايو كاربوريشن )27402
312/8/2036ذا بروكرت اند جامبل كومبا�ف

كة كولومبيا لالألبسة الرياضية.27407 2513/8/2036�ش

كة كولومبيا لالألبسة الرياضية.27408 2513/8/2036�ش

ي دي.27411
ف كو., ال �ت 913/8/2036هواوي تيكنولوجري

ي دي.27412
ف كو., ال �ت 913/8/2036هواوي تيكنولوجري

ي دي.27413
ف كو., ال �ت 913/8/2036هواوي تيكنولوجري

3413/8/2036جابان توباكو انك.27414

ي27415
كيىت ي تيكاريت انونيم شري

ي �ف
ماغروب اسيسيك سا�ف 3213/8/2036سري
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ف لصناعة البسكويت والمواد الغذائية المحدودة27416 كة البابط�ي 3013/8/2036�ش

ف لصناعة البسكويت والمواد الغذائية المحدودة27417 كة البابط�ي 3013/8/2036�ش

ي27419
كىت ي تيكارة أنونيم سري

1613/8/2036إكزاسيباسي توكتيم أورونلري ساناي �ف

4316/8/2036باسل محمد حسام عطا قرش27425

3516/8/2036باسل محمد حسام عطا قرش27426

3016/8/2036باسل محمد حسام عطا قرش27427

3016/8/2036عبد المنعم عمر عبد المنعم محتسب27428

كة الجنيدي لتصنيع االألبان والمواد الغذائية م . خ . م27430 3216/8/2036�ش

كة الجنيدي لتصنيع االألبان والمواد الغذائية م . خ . م27431 2916/8/2036�ش

كة المحاريق التجارية27433 2517/8/2036�ش

يق للمنظفات والتسويق27435 كة الرب 317/8/2036�ش

1617/8/2036مونامي كو.، ليمتد27436

كة يلديز القابضة المساهمة)27437 ي )�ش
كيىت 3017/8/2036يلديز هولدينج أنونيم شري

كة زلوم اخوان التجارية المساهمة الخصوصية المحدودة27442 3217/8/2036�ش

كة عوده أخوان التجارية27443 3117/8/2036�ش

كة عوده أخوان التجارية27444 3517/8/2036�ش

3518/8/2036عمر محمود احمد راعي27449

2418/8/2036عمر محمود احمد راعي27450

918/8/2036شاووي باور كو.،ليمتد27451

كة الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية27455 1619/8/2036هيتكو- �ش

كة الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية27456 1619/8/2036هيتكو- �ش

كة الحرباوي لالستثمار والتجارة الدولية27457 1619/8/2036هيتكو- �ش

3819/8/2036الياس يوسف جورج االطرش27459

اد االأدوات الصحية مساهمة خصوصية27460 كة الطريفي الدولية للتجارة واستري 1119/8/2036�ش

كة سجائر القدس المساهمة العامة27463 3420/8/2036�ش

كة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.27464 3020/8/2036الرش

كة العالمية للمواد الغذائية ش.م.م.27465 3020/8/2036الرش

320/8/2036زهو كونجيانغ27466

ي دي.27467
720/8/2036كراون انفيستمانت غروب كو., ال �ت

ي دي.27468
820/8/2036كراون انفيستمانت غروب كو., ال �ت

ي27486
1225/8/2036هيونداي موتور كومبا�ف

ي )ديالوير كوربوريشن)27487
جي كومبا�ف 3026/8/2036مونسرت انري

ي )ديالوير كوربوريشن)27488
جي كومبا�ف 3226/8/2036مونسرت انري

. برولونجاسيون باسيو دي ال ريفورما.27490 ي
.�ف ي دي سي 2926/8/2036جروبو بيمبو اس.ايه.�ب

27494. ناشونال هولدينغز أل أل سي 2926/8/2036كنتاكي فرايد تشيكن انرت
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27495. ناشونال هولدينغز أل أل سي 3026/8/2036كنتاكي فرايد تشيكن انرت

27496. ناشونال هولدينغز أل أل سي 4326/8/2036كنتاكي فرايد تشيكن انرت

2927/8/2036فرانسيس بوستيل اند سونز ليميتد.27497

3027/8/2022فرانسيس بوستيل اند سونز ليميتد.27498

3227/8/2036فرانسيس بوستيل اند سونز ليميتد.27499

ي إنكوربورتيد اندر ذا الوس اوف إيرالند)27500
ي ) ايه كومبا�ف

527/8/2036أبفي إيرالند ان ليمتيد كومبا�ف

ي إنكوربورتيد اندر ذا الوس اوف إيرالند)27501
ي ) ايه كومبا�ف

527/8/2036أبفي إيرالند ان ليمتيد كومبا�ف

ي إنكوربورتيد اندر ذا الوس اوف إيرالند)27502
ي ) ايه كومبا�ف

527/8/2036أبفي إيرالند ان ليمتيد كومبا�ف

ي27504
كيىت 3030/8/2036يلديز هولدينج أنونيم شري

ي27505
كيىت 3030/8/2036يلديز هولدينج أنونيم شري

ف سنرت لمواد التجميل والمالبس27512 كة شاه�ي 2530/8/2036�ش

331/8/2036عدنان محمد عىي مسعود27518

931/8/2036تشاينا يونيون باي كو.، ليمتد27519

3631/8/2036تشاينا يونيون باي كو.، ليمتد27520

اد والتصدير عادية عامة27522 كة مارينا جروب لالستري 2931/8/2036�ش

اد والتصدير عادية عامة27523 كة مارينا جروب لالستري 3031/8/2036�ش

اد والتصدير عادية عامة27524 كة مارينا جروب لالستري 3131/8/2036�ش

اد والتصدير عادية عامة27525 كة مارينا جروب لالستري 3231/8/2036�ش

اد والتصدير عادية عامة27526 كة مارينا جروب لالستري 3531/8/2036�ش

اد والتصدير عادية عامة27527 كة مارينا جروب لالستري 3531/8/2036�ش

اد والتصدير عادية عامة27528 كة مارينا جروب لالستري 4331/8/2036�ش

اد والتصدير عادية عامة27529 كة مارينا جروب لالستري 4331/8/2036�ش

كة ف.أ. حنا التجارية مساهمة خصوصية27533 352/9/2036�ش

كة المصنوعات الورقية م . خ . م27536 163/9/2036�ش

كة المصنوعات الورقية م . خ . م27537 183/9/2036�ش

كة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية واالستثمارية27538 23/9/2036�ش

كة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية واالستثمارية27539 203/9/2036�ش

كة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية واالستثمارية27540 353/9/2036�ش

293/9/2036ارال فودز امبا27541

143/9/2036رولكس اس اي27542

143/9/2036رولكس اس اي27543

ي ليميتد27544
53/9/2036شولز ويلنس كومبا�ف

ي ليميتد27545
83/9/2036شولز ويلنس كومبا�ف

ي ليميتد27546
103/9/2036شولز ويلنس كومبا�ف

ي ليميتد27547
253/9/2036شولز ويلنس كومبا�ف
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ك كيه جي اي اي27548 53/9/2036مري

ك كيه جي اي اي27549 53/9/2036مري

كة زمزم للصناعات البالستيكيه27551 176/9/2036�ش

كة زمزم للصناعات البالستيكيه27552 176/9/2036�ش

كة زمزم للصناعات البالستيكيه27553 356/9/2036�ش

كة زمزم للصناعات البالستيكيه27554 176/9/2036�ش

كة زمزم للصناعات البالستيكيه27555 176/9/2036�ش

كة أعاىلي البحار للتجارة الدولية ) ع . ع )27560 177/9/2036�ش

428/9/2036جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة27566

ي ليميتد27567
38/9/2036شولز ويلنس كومبا�ف

كة مصنع الشخشري لالثاث27568 208/9/2036�ش

كة الحمودة للمنتجات الغذائية والز ا رعية والصناعية واالستثمارية27569 298/9/2036�ش

كة الحمودة للمنتجات الغذائية والزراعية والصناعية واالستثمارية27570 318/9/2036�ش

ي محمود ابراهيم عود هللا27575 439/9/2036عبد النىب

ي محمود ابراهيم عود هللا27576 439/9/2036عبد النىب

ي27591 ف ايه �ب 310/9/2036اتش اند ام هينيس اند موريرت

ي27592 ف ايه �ب 910/9/2036اتش اند ام هينيس اند موريرت

ي27593 ف ايه �ب 1410/9/2036اتش اند ام هينيس اند موريرت

ي27594 ف ايه �ب 1610/9/2036اتش اند ام هينيس اند موريرت

ي27595 ف ايه �ب 1810/9/2036اتش اند ام هينيس اند موريرت

يق للمنظفات والتسويق27596 كة الرب 2110/9/2036�ش

ي27598
3110/9/2036عبد الرحمن احمد محمد بلسش

ي27599
3010/9/2036عبد الرحمن احمد محمد بلسش

ي27600
2910/9/2036عبد الرحمن احمد محمد بلسش

ي لالألبان والمواد الغذائية27606
يىف كة الجرب 326/9/2036�ش

ي لالألبان والمواد الغذائية27607
يىف كة الجرب 296/9/2036�ش

ي لالألبان والمواد الغذائية27608
يىف كة الجرب 2923/8/2036�ش

ي27610
ف انليمتد كومبا�ف يت سوليوشرف 3210/9/2036بورتوفويلو كونسنرت

27612. ي
يز إن.�ف 3013/9/2036لوتوس باكري

27613. ي
يز إن.�ف 3013/9/2036لوتوس باكري

كة العضيد للتجارة العامة27614 3214/9/2036�ش

كة العضيد للتجارة العامة27617 3114/9/2036�ش

ي27624
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3014/9/2036أ�ت

ي27625
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3014/9/2036إ�ت

ي27627
315/9/2036كولغيت – بالموليف كومبىف



2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

237

انتهاء الحمايةنيسمالك العالمةرقم العالمة

ي27628
315/9/2036كولغيت – بالموليف كومبىف

ك كيه جي اي اي27629 1015/9/2036مري

ك كيه جي اي اي27630 515/9/2036مري

كة تارجت االستثمارية م . خ . م27632 315/9/2036�ش

كة ريحانا للمواد الزراعية27636 3116/9/2036�ش

كة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية والتوابل27644 3017/9/2036�ش

917/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27645

1417/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27646

1617/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27647

1817/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27648

2417/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27649

2517/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27650

2817/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27651

3517/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27652

3617/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27653

3717/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27654

3817/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27655

3917/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27656

4117/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27657

4217/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27658

4317/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27659

4517/9/2036فريزون ترادمارك �فيرف ال ال سي27660

321/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27678

1421/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27679

1621/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27680

1821/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27681

2021/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27682

2121/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27683

2421/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27684

2521/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27685

3021/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27686

3221/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27687

921/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27688

4121/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27689

2821/9/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27690
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كة فيتافه للوجبات الريعة المساهمة الخصوصية المحدودة27692 2921/9/2036�ش

3022/9/2036بارل برودكتس برايفت ليمتد.27693

3022/9/2036بارل برودكتس برايفت ليمتد.27694

3022/9/2036عاصم عزات نارص نزال27699

622/9/2036اياد حسن رمضان الحرباوي27702

3030/9/2036يزن جمال عبد الرحيم الناظر27705

و 21, اس.ال.27706 ا سينرت ف 3030/9/2036كاستري

ي دي.27708
930/9/2036ام ال اس كو., ال �ت

ي دي.27709
1130/9/2036ام ال اس كو., ال �ت

. سانتوس جايا ابادي27710 ي
ي �ت 3030/9/2036�ب

. سانتوس جايا ابادي27711 ي
ي �ت 3030/9/2036�ب

. اغيل النغينغ27712 ي
ي �ت 3030/9/2036�ب

اد والتوزيع م خ م27718 كة بالكولالستري 291/10/2036�ش

اد والتوزيع م خ م27719 كة بالكولالستري 301/10/2036�ش

، إنك.27724 ف 433/10/2036بوبايز لويسيانا كيتش�ي

، إنك.27725 ف 293/10/2036بوبايز لويسيانا كيتش�ي

، إنك.27726 ف 433/10/2022بوبايز لويسيانا كيتش�ي

27740. ي تاينمنت كونسبتس، أل. �ب 417/10/2036سي إي سي انرت

27741. ي تاينمنت كونسبتس، أل. �ب 437/10/2036سي إي سي انرت

27758
اسي 1, 4481  فسرت ي اتش  كورنسبيرت ي جي ام �ب

ف كومبا�ف يخ ذا كورنسبيرت باكالدرين اوستري
, النمسا ف است�ي

358/10/2036

سيو دي تيكستيس, اس.ايه.27759 و – كومري 38/10/2036ساكينرت

ة الكنور لمنتوجات االلبان ذ.م.م.27760 كة البحري 298/10/2036�ش

ة الكنور لمنتوجات االلبان ذ.م.م.27761 كة البحري 328/10/2036�ش

311/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27767

1411/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27768

1611/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27769

1811/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27770

2011/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27771

2111/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27772

2411/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27773

2511/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27774

3011/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27775

3211/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27776

2811/10/2036ذا كارتون نيتورك ، إنك.27777

ز للتوزيع والتسويق27778 كة بيونري 3512/10/2036�ش
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912/10/2036إنستاغرام، أل أل سي27779

3512/10/2036إنستاغرام، أل أل سي27780

4212/10/2036إنستاغرام، أل أل سي27781

4512/10/2036إنستاغرام، أل أل سي27782

ي27801
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3014/10/2036إ�ت

ي27803
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3014/10/2036إ�ت

3214/10/2036جافورا تابوري لميتد.27804

كة رويال لصناعة االحذية27811 2518/10/2036�ش

ي كو27814
319/10/2036ريتايل رويالىت

ي كو27815
1419/10/2036ريتايل رويالىت

ي كو27816
1819/10/2022ريتايل رويالىت

ي كو27817
2519/10/2036ريتايل رويالىت

ي كو27818
3517/10/2036ريتايل رويالىت

ي كو27819
3619/10/2036ريتايل رويالىت

ف لالأجهزة الكهربائية27821 كة الياسم�ي 920/10/2036�ش

ف لالأجهزة الكهربائية27822 كة الياسم�ي 920/10/2036�ش

ف لالأجهزة الكهربائية27823 كة الياسم�ي 1120/10/2036�ش

ف لالأجهزة الكهربائية27824 كة الياسم�ي 1120/10/2036�ش

520/10/2036جونسون اند جونسون27826

320/10/2036جونسون اند جونسون27827

ي27836
كيىت ي تيكستيل ساناي تيجاريت انونيم شري

2521/10/2036رومان هازير غييم �ف

ي لمنتجات االلبان والمواد الغذائية27837
يىف كة الجرب 3221/10/2036�ش

ي لمنتجات االلبان والمواد الغذائية27838
يىف كة الجرب 3221/10/2036�ش

525/10/2036باير كونسيومر كري إيه جي27853

ي27857
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3025/10/2036إ�ت

ي27859
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3025/10/2036إ�ت

ي27860
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3025/10/2036إ�ت

ي27861
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3025/10/2036إ�ت

ي27862
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3025/10/2036إ�ت

ي27863
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3025/10/2036إ�ت

ي27864
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3025/10/2036إ�ت

ي27865
كيىت 3025/10/2036يلديز هولدينج أنونيم شري

ي27866
كيىت ي تيجاريت أنونيم شري

ي �ف 2925/10/2036إم إن دي كاهفالتيليك جيدا سانا�ي

ي27867
كيىت ي تيجاريت أنونيم شري

ي �ف 3025/10/2036إم إن دي كاهفالتيليك جيدا سانا�ي

325/10/2036زهري محمد راجح دويكات27869
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ي27872
با�ت 325/10/2036بالل محمد فايز جميل الرش

ي27873
با�ت 2125/10/2036بالل محمد فايز جميل الرش

ي27873
با�ت 2125/10/2036بالل محمد فايز جميل الرش

ي دي.27877
526/10/2036نيبون سودا كو., ال �ت

ي27884
كيىت 3028/10/2036يلديز هولدينج أنونيم شري

328/10/2036جونسون اند جونسون27886

528/10/2036جونسون اند جونسون27887

129/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27890

429/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27891

629/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27892

729/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27893

929/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27894

1129/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27895

2729/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27896

129/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27897

129/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27897

429/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27898

629/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27899

729/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27900

929/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27901

929/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27901

1129/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27902

1129/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27902

2729/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27903

2729/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27903

129/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27904

429/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27905

629/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27906

729/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27907

929/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27908

1129/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27909

2729/10/2036تويوتا جيدوشا كابوشيىكي كايشا )السو تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)27910

ناسيونال إس.أيه27911 ير إنرت 529/10/2036فري

ناسيونال إس.أيه27912 ير إنرت 529/10/2036فري

. براون أفيتوم أيه جي27913 ي 1029/10/2036�ب
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كة فياكوم العالمية27914 3529/10/2036�ش

كة فياكوم العالمية27915 4329/10/2036�ش

كة فياكوم العالمية27916 3529/10/2036�ش

كة فياكوم العالمية27917 4329/10/2036�ش

ف لالأجهزة الكهربائية27921 كة الياسم�ي 111/11/2036�ش

ف لالأجهزة الكهربائية27922 كة الياسم�ي 91/11/2036�ش

27927. ي
.�ف ي 322/11/2036يونايتد داتش برويريز �ب

ي دي.27932
122/11/2036دبيل كوين تاير جروب ال �ت

ي دي.27933
122/11/2036دبيل كوين تاير جروب ال �ت

34/11/2036مصطفى جمال مصطفى عوض27938

354/11/2036واوعالم من الروعة للتجارة واالستثمار27941

كة ماكسل المحدودة للتجارة الخارجية27947 95/11/2036�ش

ي للمواد الغذائية مساهمة خصوصية27948 كة المحسري 305/11/2036�ش

305/11/2036بيماركس ليمتد27950

435/11/2036بيماركس ليمتد27951

27959.AGC Inc199/11/2036

219/11/2036ايه جي سي انك.27960

كة االجنحه الفندقية الملكية27966 4311/11/2036�ش

3511/11/2036عىي عمر محمد ابوطيون27968

4412/11/2036مركز دكتور نيوترشن ذ.م.م.27970

م )مساهمة عامة)27971 1812/11/2036ييو ماكسو تريدينغ فري

كة المراعي27973 512/11/2036�ش

ي )ديالوير كوربوريشن)27974
جي كومبا�ف 2511/11/2036مونسرت انري

ي27977
كيىت ي انونيم شري . ايه. بريس دوكوم سانا�ي 612/11/2036اي. سي

ي27978
كيىت ي انونيم شري . ايه. بريس دوكوم سانا�ي 912/11/2036اي. سي

ي27979
كيىت ي انونيم شري . ايه. بريس دوكوم سانا�ي 1112/11/2036اي. سي

912/11/2036أبل انك.27986

912/11/2036تكنو تيليكوم )اتش كيه) لميتد27987

312/11/2036جونسون اند جونسون27988

512/11/2036جونسون اند جونسون27989

812/11/2036كابوشيىكي كايشا ماتسوزاكا تيكوشو تعمل ايضا تحت اسم ام سي سي كوربوريشن27990

ي27993
كيىت 3016/11/2036يلديز هولدينج أنونيم شري

1216/11/2036كيا كوربوريشن27994

517/11/2036صن مارك ليمتد28001

2917/11/2036صن مارك ليمتد28002
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3017/11/2036صن مارك ليمتد28003

2917/11/2036صن مارك ليمتد28004

3017/11/2036صن مارك ليمتد28005

3017/11/2036صن مارك ليمتد28006

3217/11/2036صن مارك ليمتد28007

3217/11/2036صن مارك ليمتد28008

3217/11/2036صن مارك ليمتد28009

ة بلس لالأحذية واالستثمار28011 كة االأمري 2517/11/2036�ش

كة اتحاد الخليج لالأغذية28013 3218/11/2036�ش

ي28016
كيىت 2917/11/2036التون قايا انشأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم شري

ي28017
كيىت 3017/11/2036التون قايا انشأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم شري

ف للتأجري التمويىي مساهمة خصوصية28018 ف سليوشرف �ش كة جود لك بري 3618/11/2036�ش

ي28019
كيىت 3217/11/2036التون قايا انشأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم شري

ي28020
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3018/11/2036إ�ت

ي28022
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3018/11/2036إ�ت

كة جيالنكوللتجارة والصناعة28023 1718/11/2036�ش

ي28030
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3018/11/2036ا�ت

ي28031
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3018/11/2036ا�ت

ي28033
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3018/11/2036ا�ت

اب28036 كة مصنع الشنار للمواد الغذائية والرش 3218/11/2036�ش

كة شاي العروسة28046 3018/11/2036�ش

كة طيبات االمارات28059 2918/11/2036�ش

919/11/2036أبل انك.28064

2819/11/2036أبل انك.28065

319/11/2036روك أوبكو أل أل سي28066

3219/11/2036جافورا تابوري لميتد.28067

ي28069
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3022/11/2036إ�ت

ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي28073 923/11/2036اتش �ب

ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي28074 1623/11/2036اتش �ب

ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي28075 3523/11/2036اتش �ب

ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي28076 3623/11/2036اتش �ب

ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي28077 3723/11/2036اتش �ب

ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي28078 3823/11/2036اتش �ب

ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي28079 4123/11/2036اتش �ب

ي هيوليت باكارد غروب ال ال سي28080 4223/11/2036اتش �ب
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28095. ي
.�ف ي . دي . سي 3025/11/2036جروب بيمبو اس. أيه . �ب

28096. ي
.�ف ي . دي . سي 2925/11/2036جروب بيمبو اس. أيه . �ب

كة االتصاالت الفلسطينية28101 3525/11/2036�ش

1225/11/2036اف سي اي يو اس ال ال سي28105

1225/11/2036اف سي اي يو اس ال ال سي28106

1225/11/2036اف سي اي يو اس ال ال سي28107

1225/11/2036اف سي اي يو اس ال ال سي28108

1225/11/2036اف سي اي يو اس ال ال سي28109

1225/11/2036اف سي اي يو اس ال ال سي28110

1225/11/2036اف سي اي يو اس ال ال سي28111

كة مصانع الزيوت النباتية م ع م28115 2929/11/2036�ش

28117. ي
.�ف ي . دي . سي 3029/11/2036جروب بيمبو اس. أيه . �ب

ناشونال كوربوريشن.28119 جي انرت 3229/11/2036اكس إل ايرف

ناشونال كوربوريشن.28120 جي انرت 3229/11/2036اكس إل ايرف

ناشونال كوربوريشن.28121 جي انرت 3229/11/2036اكس إل ايرف

91/12/2036ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م28127

91/12/2036ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م28128

91/12/2036ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م28129

912/12/2036ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م28130

91/12/2036ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م28131

91/12/2036ميدل ايست نيوز منطقة حرة ذ.م.م28132

ي منطقة حرة ذ.م.م28133 ي سي اي �ب 91/12/2036ام �ب

ي منطقة حرة ذ.م.م28134 ي سي اي �ب 161/12/2036ام �ب

ي منطقة حرة ذ.م.م28135 ي سي اي �ب 91/12/2036ام �ب

ي منطقة حرة ذ.م.م28136 ي سي اي �ب 91/12/2036ام �ب

كة بالكوم سمارت للحج والعمره28140 391/12/2036�ش

كة بالكوم ترافيل للسياحه والسفر28141 391/12/2036�ش

كة زر لصناعة وتجارة الزيت المساهمة28145 292/12/2036�ش

كة زر لصناعة وتجارة الزيت المساهمة28146 302/12/2036�ش

كة مصانع الزيوت النباتية م ع م28155 292/12/2036�ش

كة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة28156 292/12/2036�ش

كة مصانع الزيوت النباتية م ع م28157 292/12/2036�ش

كة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة28158 292/12/2036�ش

كة مصانع الزيوت النباتية م ع م28159 292/12/2036�ش

كة مصانع الزيوت النباتية م ع م28160 292/12/2036�ش



244

2022\11\01العدد الخامس والأربعون :

انتهاء الحمايةنيسمالك العالمةرقم العالمة

كة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة28161 292/12/2036�ش

كة مصانع الزيوت النباتية المساهمة العامة المحدودة28163 292/12/2036�ش

342/12/2036فيليب موريس براندس سارل28164

كة مجمع سيلة الظهر التجاري عادية عامة28165 303/12/2036�ش

ول ليمتد28170 43/12/2036كاسرت

فالتونجس كيه جي28184 257/12/2036كاسامودا فري

كة مكاوي لاللبسة عاديه عامه28185 257/12/2036�ش

كة مكاوي لاللبسة عاديه عامه28187 257/12/2036�ش

كة مكاوي لاللبسة عاديه عامه28188 257/12/2036�ش

ي اتش28193 327/12/2036راوخ فراتشسافت جي ام �ب

310/12/2036جونسون اند جونسون28208

510/12/2036جونسون اند جونسون28209

2910/12/2036السيد طارق قدسي العطار28210

3010/12/2036السيد طارق قدسي العطار28211

3110/12/2036السيد طارق قدسي العطار28212

3210/12/2036السيد طارق قدسي العطار28213

4310/12/2036السيد طارق قدسي العطار28214

2910/12/2036السيد طارق قدسي العطار28215

3210/12/2036السيد طارق قدسي العطار28216

كة باجة للصناعات الغذائية28218 3013/12/2036�ش

كة باجة للصناعات الغذائية28219 3113/12/2036�ش

كة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة28231 214/12/2036الرش

كة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة28232 214/12/2036الرش

كة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة28233 214/12/2036الرش

كة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة28235 214/12/2036الرش

كة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة28236 214/12/2036الرش

كة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة28237 214/12/2036الرش

كة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة28238 214/12/2036الرش

كة العربية لصناعة الدهانات المساهمة العامة المحدودة28239 214/12/2036الرش

كة بيت لحم 2 للبث االذاعي28244 3815/12/2036�ش

كة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية28255 3017/12/2036�ش

ي28257
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3017/12/2036إ�ت

ي28261
كيىت ي تيكاريت أنونيم سري

ي غيدا ساناي �ف
3017/12/2036أ�ت

كة شاور لاللبسة الداخلية28263 2520/12/2036�ش

3521/12/2036عىي عمر محمد ابو طيون28270
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3521/12/2036عىي عمر محمد ابو طيون28271

1822/12/2036أسكس كوربوريشن28276

2522/12/2036أسكس كوربوريشن28277

كة مكاوي لاللبسة عادية عامة28289 2523/12/2036�ش

كة زمزم للصناعات البالستيكية مساهمة خصوصية28292 1723/12/2036�ش

كة زمزم للصناعات البالستيكية28293 1723/12/2036�ش

323/12/2036جونسون اند جونسون28297

523/12/2036جونسون اند جونسون28298

523/12/2036أبوت البوراتوريز28300

523/12/2036أبوت البوراتوريز28301

523/12/2036أبوت البوراتوريز28302

2923/12/2036أبوت البوراتوريز28309

2923/12/2036أبوت البوراتوريز28310

2923/12/2036أبوت البوراتوريز28311

اد المساهمة الخصوصية المحدودة28320 كة معكرونة ابوعيطة للصناعة والتجارة واالستري 3023/12/2036�ش

اد المساهمة الخصوصية المحدودة28321 كة معكرونة ابوعيطة للصناعة والتجارة واالستري 3023/12/2036�ش

كة الزرولتجارة المالبس واالقمشة28323 2327/12/2036�ش

927/12/2036كوريان برودكاستينغ سيستم28327

3827/12/2036كوريان برودكاستينغ سيستم28328

ي إتش آند كو. كيه جي28336 ف جي إم �ب ف فاس�ي 3028/12/2036كاتجري

4329/12/2036منذر صالح كامل عبدو28350

ي ليمتد28379
ي ار كومبا�ف 431/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28380
ي ار كومبا�ف 1231/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28381
ي ار كومبا�ف 3531/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28382
ي ار كومبا�ف 3631/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28384
ي ار كومبا�ف 3731/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28385
ي ار كومبا�ف 4131/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28386
ي ار كومبا�ف 4231/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28387
ي ار كومبا�ف 4531/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28388
ي ار كومبا�ف 431/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28389
ي ار كومبا�ف 1231/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28390
ي ار كومبا�ف 3531/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28391
ي ار كومبا�ف 3631/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28392
ي ار كومبا�ف 3731/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28393
ي ار كومبا�ف 4131/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب
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ي ليمتد28394
ي ار كومبا�ف 4231/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

ي ليمتد28395
ي ار كومبا�ف 4531/12/2036عبد اللطيف جميل اي �ب

فيس اسوسيشن28554 ناشيونال سري ا انرت ف 364/2/2037فري

فيس اسوسيشن28555 ناشيونال سري ا انرت ف 364/2/2037فري

115/2/2037ايسومات اس. ايه.28626

215/2/2037ايسومات اس. ايه.28627

1715/2/2037ايسومات اس. ايه.28628

1915/2/2037ايسومات اس. ايه.28629

ف غروب كو.، ليمتد28666 725/2/2037هانغزهو دونغوا تش�ي

ف غروب كو.، ليمتد28667 1225/2/2037هانغزهو دونغوا تش�ي

ي ليمتد28878
ي ار كومبا�ف 3524/3/2037عبد اللطيف جميل اي �ب

كة البدوي لدباغة وصناعة الجلود وتجارتها ع.ع29202 258/5/2037�ش

كة رياده لالستثمار والتطوير29254 4312/5/2037�ش

كة رياده لالستثمار والتطوير29255 4312/5/2036�ش
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