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إعالن رقم ( )2لسنة 2013

بموجب أحكام قانون العالمات التجارية رقم  33لسنة 1952
الساري في محافظات الضفة

لقد قدمت لدينا طلبات لتسجيل العالمات التجارية التالية المنشورة في هذا العدد من مجلة
الملكية الصناعية  .ومن َث َم يجوز االعتراض على تسجيل َ
أي منها خالل ثالثة أشهر من
تاريخ نشر هذا اإلعالن .وعلى ُ
المعترض أن يتقدم باعتراضه مكتوبًا إلى مسجل العالمات
التجارية وفقًا لألصول خالل األجل المذكور مبينًا فيه أسباب إعتراضه ليتسنى لنا إجراء
المقتضى القانوني.

						
						

علي ذوقان
مسجل العالمات التجارية
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Trade Mark No.: 15500

العالمة التجارية رقم 15500 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 14/10/2008

التاريخ 2008/10/14 :
من اجل  :محارم ورقية للوجه؛ ورق التواليت؛ المناشف
الورقية؛ حفاضات األطفال المعدة للطرح بعد االستعمال؛
المناديل الورقية وأوراق الحمام؛ أغطية مقعد المرحاض
الورقية؛ أكياس من الورق؛ اكياس النفايات؛ فوط مبللة من
ّ
السلليلوز.

In Respect of: Facial tissues; toilet tissues,
paper towels, disposable diapers for babies,
napkins and bathroom tissues; paper toilet
seat covers; paper bags and sacks; trash
bags; cellulose wet wipes.
In the name of: Industrial Development Co.

بأسم  :شركة االنماء الصناعي اندفكو ش.م.ل.

Address: P.O.Box 11-2354 Lebanon

العنوان  :ص.ب ، 354 ، - 11 .لبنان
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة  -ص
ب 4472

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 18460 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2010/12/08 :

Trade Mark No.: 18460
In Class: 30
Date: 08/12/2010
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من اجل  :البن ،الكاكاو ،المشروبات القائمة على البن
والكاكاو ،المشروبات القائمة على الشوكوالتة ،باستا،
رافيولي ،المعكرونة المصنوعة في البيت ،منتجات
المخابز والمعجنات ،الحلويات ،العسل ،الهالم ّ
المصنع
من العسل ،العكبر ،منكهات للطعام ،الخمائر ،مسحوق
ّ
المعدة لتحسين
الخبز(بايكينج باودر) ،المواد الطبيعية
شكل ولون المنتجات المخبوزة وتأخير فترة تالفها ،
وجميع أنواع الدقيق ,السميد ,النشاء ,السكر الخشن,
مكعبات السكر ,السكر الناعم ,الشاي ,الشاي المثلج,
ّ
الحلويات ,الشوكوالته ,البسكويت ,البسكويت الهش،
ّ
البسكويت الويفر  ،علكة ،اآليس كريم ,المثلجات
الصالحة لألكل ,الملح ,الحبوب  ،ومنتجات الحبوب.

In Respect of: Coffee, cocoa, coffee or
cocoa based beverages, chocolate based
beverages, pasta, ravioli, home made
macaroni, bakery and pastry products,
sweets, honey, royal jelly, propolis, food
flavorings, Yeasts, baking powder, natural
substances for improving shape and
color of baked products and retarding
its period of getting stale, all kinds of
flour, semolina, starch, granulated sugar,
cubed sugar, powdered sugar, teas, iced
teas, confectionery, chocolates, biscuits,
crackers, wafer, chewing gums, ice creams,
edible ice, salt, cereals, and cereal products.

بأسم  :يونيغم غيدا ماديليري سنايي تيكاريت أونينم
سيركيتي

In the name of: UNIGUM GIDA MADDELERI
SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  :كوناكالر مهلليسي سينار سوكاك  ،إيمالك
بانكسي أبارتمني دي 20:رقم .4 ، 1:ليفينت ،إستنبول ،تركيا.

Address: Konaklar Mahallesi Cinar Sokak,
Emlak Bankasi Apartmani D:20 No:1, 4.
Levent - Istanbul, Turkey

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 18465 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2010/12/09 :
من اجل  :رب البندورة « معجون الطماطم « فقط

Trade Mark No.: 18465
In Class: 29
Date: 09/12/2010
»In Respect of: tomattos rup «tommatos sauce

بأسم  :شركة الولد التجارية

In the name of: sharekat alwalad altejarya

العنوان  :جنين شارع ابو بكر

Address: jinin abu buker streat

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي محمد عيسة -جنين -
عمارة االريج الطابق الثاني مكتب رقم ص ,ب 97

Address for Services:
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Trade Mark No.: 18867

العالمة التجارية رقم 18867 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 08/03/2011

التاريخ 2011/03/08 :

In Respect of: All kinds of socks for men,
women and children in class 25

من اجل  :كافة أنواع الجوارب الرجالية والنسائية
والوالدية الفئة 25

In the name of: Tayseer Al Qaisi bin Abdul Qadir

بأسم  :السيد تيسير القيسي بن عبد القادر

Address: Syria - Reef Damascus – Al Subora
العنوان  :سوريا – ريف دمشق – الصبورة اوتستراد
Autstrad Al motahleq Al shamaly Etejah Qudsia
المتحلق الشمالي اتجاه قدسيا

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

()5

العالمة التجارية رقم 19529 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2011/08/07 :
من اجل  :اللحوم واللحوم المعلبة.
بأسم  :شركة أبناء أديب ديروان ( المراعي )

Trade Mark No.: 19529
In Class: 29
Date: 07/08/2011
In Respect of: Meat and canned meat
`In the name of: Adeeb Derawan Sons
) Company ( Al Marai

العنوان  :الكسوة – مرانة  – 82ريف دمشق – سورية

– Address: Kessweh – Marrana 82
Damascus Country side - Syria

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 19610 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2011/09/04 :
من اجل  :اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد،
خالصات اللحم ،فواكه وخضروات المحفوظة
والمجففة والمجمدة والمطهوة ،هالم (جيلي)
ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ،البيض والحليب
واللبن ومنتجات األلبان ،القشدة وزبدة وجبن،
الزيوت والدهون المعدة لألكل؛ مستحضرات أطعمة
أساسها الحليب ،بدائل الحليب ،اللبن؛ حليب الصويا
(بدائل الحليب)؛ حليب جوز الهند (بدائل الحليب)؛
ومستحضرات أساسها الصويا ،ومستحضرات
أساسها جوز الهند ،مستحضرات بروتينية لألطعمة،
قشدة ليست من منتجات األلبان الجل القهوة؛
مبيض للقهوة والمعنى به مبيض قهوة مصنوع من
الحليب ،مبيض قهوة مصنوع من الصويا ،مبيض
قهوة مصنوع من جوز الهند

Trade Mark No.: 19610
In Class: 29
Date: 04/09/2011
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products,
cream, butter, cheese; edible oils and
fats; milk-based food preparations, milk
substitutes, yoghurts; soya milk (milk
;)substitute); coconut milk (milk substitute
soya-based preparations, coconut-based
preparations, protein preparations for food,
non-dairy creamers for coffee; coffee
whiteners, namely, coffee whitener made of
milk, coffee whitener made of soya, coffee
whitener made of coconut

بأسم  :السيد بالل محمد الحموي

In the name of: MR. Bilal Mohammad AL
Hamwi

العنوان  :عقار رقم  ،5668الحي الشمالي ،شارع
االربعين ،معضمية الشام ،ريف دمشق ،سوريا

Address: Building No 5668, Al Hai
Alshamali, 40th Street, Madamet Al Sham,
Reef Damascus, Syria

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:
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Trade Mark No.: 19626
In Class: 41
Date: 05/09/2011

19626 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2011/09/05 : التاريخ

In Respect of: Organization of sporting
events; provision of sports information
services; provision of cinematographic
and video entertainment; provision of
sporting, gymnastic and recreational
facilities; football coaching, football
schools and schooling; education
and training in relation to football;
instructional courses; sporting
management services for footballers;
football entertainment services;
organization of competitions and events;
rental of sporting equipment; health
club services; entertainment services;
arranging and conducting of sports
exhibitions, fairs, seminars, symposia
and events; sports information services;
booking services; information, advisory
and consultancy services relating to the
aforesaid services; fan club services;
membership scheme services, museum
services

 خدمات تزويد, تنظيم االحداث الرياضية: من اجل
 تزويد الترفيه السينمائي,المعلومات الرياضية
 تزويد االمكانيات الرياضية والتفاعلية,وبالفيديو
, تعليم وتدريس كرة القدم, تدريب كرة القدم,وللياقة
 الفصول,التعليم والتدريب بما يتعلق في كرة القدم
 خدمات, خدمات ادارة الرياضة لكرة القدم,التدريسية
, تنظيم المنافسات واالنشطة,الترفيه لكرة القدم
, خدمات االندية الصحية,تاجير المعدات الرياضية
 ترتيب وعقد المعارض والندوات,خدمات الترفيه
 خدمات معلومات,والدورات واالحداث الرياضية
 خدمات المعلومات والنصح, خدمات الحجز,الرياضة
 خدمات,واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة
, خدمات مخططات العضوية,اندية المشجعين
خدمات المتاحف

In the name of: The Arsenal Football Club
Public Limited Company

 ذا ارسنال فوتبول كلوب بابليك ليمتد كومباني: بأسم

Address: Highbury House, 75 Drayton
Park, London N5 1BU, United Kingdom

5 لندن ان, درايتون بارك75 , هايبوري هاوس: العنوان
 المملكة المتحدة,بي يو1

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 19963

العالمة التجارية رقم 19963 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 16/11/2011

التاريخ 2011/11/16 :

من اجل  :المالبس الرجالية الخارجية -والمالبس In Respect of: Clothing, footwear, headgear

النسائية البناتية الخارجية– مالبس العرائس
والسهرة -المالبس النسائية الداخلية (ا عدا التريكو)-
المالبس الداخلية الرجالية والنسائية الداخلية
القطنية،كيلوتات أطفال بالستيكية .العباءات– بسة
شعبية (ابيات) -التريكو بكافة أنواعه -األلبسة الوالدية
والبناتية بكافة أنواعها (ون  /10/سنوات) -الجوارب
بكافة أصنافها -األحذية الجلدية والبالستيكية بكافة
أنواعها والشباشب واألحذية الطبية المالبس واألحذية
الرياضية.
In the name of: Sharikat kanby llistithmar

بأسم  :شركة كانبي لالستثمار
العنوان  :الخليل ضاحية الرامة بجانب ارض المعارض

Address: Alkhali dahyat al ramah

عنوان التبليغ  :الخليل ضاحية الرامة بجانب ارض
المعارض

Address for Services: Alkhali dahyat al
ramah

()9

العالمة التجارية رقم 20379 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2012/01/19 :

Trade Mark No.: 20379
In Class: 9
Date: 19/01/2012
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In Respect of: Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling
electricity; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire
extinguishing apparatus.

العــــــدد الثـامـــن

 األجهزة واألدوات العلمية والمالحية: من اجل
والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير والفوتوغرافي
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة
وأدوات قياس الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة
 أجهزة وأدوات لوصل،(األشراف) واإلنقاذ والتعليم
أو فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في
 أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ،الطاقة الكهربائية
 أقراص، حامالت بيانات مغناطيسية،الصوت أو الصور
تسجيل ماكينات بيع آلية وآليات لألجهزة التي تعمل
 معدات، آالت حاسبة، آالت تسجيل النقد،بقطع النقد
 أجهزة إخماد،وأجهزة حاسوبية لمعالجة البيانات
.النيران

In the name of: Castro Model Ltd

 كاسترو موديل ليمتد: بأسم

Address: 31 Ort Israel Street, Bat Yam, Israel
Address for Services:

 اسرائيل، بات يام، شارع أورت اسرائيل31 : العنوان
1903  ص ب-  رام الله، المحامي ثائر ياسر عمرو: عنوان التبليغ

) 10 (

Trade Mark No.: 20395
In Class: 9

Date: 19/01/2012
In Respect of: Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical,
weighing, measuring, signaling, checking
(supervision), life-saving and teaching apparatus
and instruments; apparatus and instruments
for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling
electricity; apparatus for recording, transmission
or reproduction of sound or images; magnetic
data carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated
apparatus; cash registers, calculating machines,
data processing equipment and computers; fire
extinguishing apparatus.

20395 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2012/01/19 : التاريخ
 األجهزة واألدوات العلمية والمالحية: من اجل
والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير والفوتوغرافي
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة
وأدوات قياس الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة
 أجهزة وأدوات لوصل أو،(األشراف) واإلنقاذ والتعليم
فتح أو تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة
 أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت،الكهربائية
 أقراص تسجيل، حامالت بيانات مغناطيسية،أو الصور
ماكينات بيع آلية وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع
 معدات وأجهزة، آالت حاسبة، آالت تسجيل النقد،النقد
 أجهزة إخماد النيران،حاسوبية لمعالجة البيانات
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In the name of: Castro Model Ltd

بأسم  :كاسترو موديل ليمتد
العنوان  31 :شارع أورت اسرائيل ،بات يام ،اسرائيل
عنوان التبليغ  :المحامي ثائر ياسر عمرو ،رام الله  -ص
ب 1903

Address: 31 Ort Israel Street, Bat Yam,
Israel
Address for Services:
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Trade Mark No.: 20607

العالمة التجارية رقم 20607 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 07/03/2012

التاريخ 2012/03/07 :

In Respect of: Energy drinks.

من اجل  :مشروبات الطاقة.
بأسم  :إكس إل إنيرجي إنترناشونال كوربوريشين.
العنوان  3076 :سير فرانسيس دراكس هاي واي،
صندوق البريد  ، 3463رود تاون .تورتوال ،بريتش
فيرجن ايسلندا .

In the name of: XL Energy International
Corp.
Address: 3076 Sir Francis Drake’s
Highway, P.O. Box 3463, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة  -حي الشرفة

( ) 12

العالمة التجارية رقم 20619 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2012/03/11 :

Trade Mark No.: 20619
In Class: 9
Date: 11/03/2012
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من اجل  :األجهزة والعدد العلمية والبحرية الخاصة
بمسح األراضي– األجهزة والعدد الكهربائية (بما في
ذلك الالسلكية) األجهزة والعدد الخاصة بالتصوير
الضوئي (الفوتوغرافية) والسينمائية والخاصة
بصناعة النظارات– وعمليات الوزن والقياس وإعطاء
اإلشارات– والضبط (المراقبة) ،واإلنقاذ والتعليم–
األجهزة الذاتية األتوماتيكية التي تعمل بوضع
قطعة نقود ويرها ،اآلالت الناطقة– الخزائن الراصدة
للنقود– اآلالت الحاسبة– جهزة إطفاء الحريق– األجهزة
والعدد العلمية (بحاث العلمية في المعامل)  0األجهزة
والعدد البحرية (عدا السفن نفسها) أي األجهزة
الخاصة بنقل اإلرسال ورصد المالحظات والقياس في
برج السفينة األجهزة الميكانيكية الكهربائية وجهزة
الحراريات الكهربائية (كاويات اللحام الكهربائية
اليدوية– المكواة الكهربائية المسطحة)  0الوسائد
المدفأة كهربائيًا– األردية المدفأة كهربائيًا– األصناف
التي تلبس على الجسم– األجهزة الكهربائية لتدفئة
القدم– قداحات السيجار الكهربائية ويرها– األغطية
المدفأة كهربائيًا.

In Respect of: Scientific, nautical,
surveying, electric, photographic,
cinematographic,optical, weighing,
measuring, signalling, checking
(supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments; apparatus for
recording, transmission or reproduction
of sound or images; magnetic data
carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing
equipment and computers; fireextinguishing apparatus

بأسم  :شركة القطب ألشغال الكهرباء والتجارة العامة
م-م

In the name of: Al-Qutb company for
Electric Works and General Trading

العنوان  :رام الله  /المنطقة الصناعية بجانب الدفاع
المدني

Address: : RAMALLAH . INDUSTRIAL
ZONE . MUNICIPALITY BLDG

عنوان التبليغ  :رام الله  /المنطقة الصناعية بجانب
الدفاع المدني

Address for Services: : RAMALLAH .
INDUSTRIAL ZONE . MUNICIPALITY
BLDG

( ) 13

العالمة التجارية رقم 20625 :
في الصنف 32 :

Trade Mark No.: 20625
In Class: 32
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Date: 12/03/2012

التاريخ 2012/03/12 :
من اجل  :البيرة والجعة والبورتر ،المياه المعدنية
والغازية ومشروبات أخرى غير كحولية ،الشراب
ومستحضرات أخرى لصنع المشروبات الخفيفة.

In Respect of: Beer, ale and porter; mineral
and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; syrups and other preparations for
making beverages.

بأسم  :كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز،
اينك.

In the name of: Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc.

العنوان  :شركة من ديالوير 14841 ،ان .دالس باركواي،
دالس ،تكساس  ،75254الواليات المتحدة االمريكية

Address: a Delaware corporation, of 14841
N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254,
U.S.A.

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

Address for Services:

( ) 14

العالمة التجارية رقم 20626 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2012/03/12 :
من اجل  :خدمات المطاعم.

Trade Mark No.: 20626
In Class: 43
Date: 12/03/2012
In Respect of: ٌRestaurant services.

بأسم  :كنتاكي فرايد تشيكن انترناشينال هولدينغز،
اينك.

In the name of: Kentucky Fried Chicken
International Holdings, Inc.

العنوان  :شركة من ديالوير 14841 ،ان .دالس باركواي،
دالس ،تكساس  ،75254الواليات المتحدة االمريكية

Address: a Delaware corporation, of 14841
N. Dallas Parkway, Dallas, Texas 75254,
U.S.A.

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

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10
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( ) 15

العالمة التجارية رقم 20937 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2012/04/26 :

Trade Mark No.: 20937
In Class: 25
Date: 26/04/2012

من اجل  :مالبس السباحة  ،مالبس حمام ،ثياب
البحر ،واألحزمة والمالبس ،والسراويل القصيرة
والسترات والمعاطف والجوارب واألحذيةّ ،
وعصابات
 ،والسترات الصوفية ،ازياء الرعب ومالبس شخصية،
ازاء الشخصيات الكركاتونية ،ازياء تنكرية
والفساتين ،والقفازات ،وسراويل الصاالت الرياضية،
اغطية األذن ،اغطية الرقبة  ،مالبس النوم ،السراويل
والقمصان سترة قطنية سويت شيرت  ،مالبس
للتزلج ،البناطيل ،وأقنعة الشمس ،وحماالت الصدر
 ،بلوزة بعنق ،مالبس داخلية ،سترات واقية ،مالبس
االحماء الرياضية ،أغطية الرأس.

In Respect of: Bathing suits, bathrobes,
beachwear, clothing belts, shorts,
jackets, coats, socks, footwear, bandanas,
sweaters, halloween costumes, character
costumes, stage costumes, masquerade
costumes, dresses, gloves, gym shorts,
ear muffs, neckwear, pajamas, pants,
shirts, sweat shirts, ski wear, slacks,
sun visors, suspenders, turtlenecks,
underclothes, vests, warm-up suits,
headwear.

بأسم  :فياكوم انترناشونال انك ( .ا ديالوير
كوربوريشن)

In the name of: Viacom International Inc.
)(A Delaware Corporation

العنوان  1515 :برود واي ،نيويورك ،نيويروك 10036

Address: 1515 Broadway, New York, New
York 10036.u.s.a

عنوان التبليغ ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh :
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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Trade Mark No.: 21136

العالمة التجارية رقم 21136 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 06/06/2012

التاريخ 2012/06/06 :

In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions

من اجل  :الدعاية واالعالن

In the name of: LAMAR

بأسم  :علي حسني خالد حسن
العنوان  :رام الله  -شارع القدس -مجمع بلدي التجاري
-الطابق الخامس  -مكتب 502

 Address: RAMALLAH - jerusalem streetblok my trade the fifth floor office 502

عنوان التبليغ  :مكتب الحماد للمحاماه واالستشارات
القانونية – رام الله –دوار الساعة – بناية تفاحه –
الطابق السادس

Address for Services:

( ) 17

العالمة التجارية رقم 21422 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2012/08/01 :

Trade Mark No.: 21422
In Class: 30
Date: 01/08/2012

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :الشوكوالته؛ منتجات الشوكوالته؛ السكاكر
وألواح السكاكر والحلويات؛ الكاكاو؛ منتجات الكاكاو؛
الكعك المحلى والبسكويت والشوكوالته المستخدمة
في الخبز والكسرات والرقائق والكتل المعدة للخبز؛
خليط الشوكوالته الفوري الذوبان (للمشروبات الباردة
والحارة)؛ اإلضافات المزينة للحلويات المعدة للبوظة
والحلوى؛ أنواع الكيك والفطائر والبوظة والحلوى
المثلجة.

In Respect of: Chocolates; chocolate
products; candy, candy bars,
;confectioneries; cocoa; cocoa products
cookies, biscuits, baking chocolate,
confectionery baking bits, chips and
chunks; instant chocolate mix (for cold and
hot beverages); confectionery toppings for
ice cream and for desserts; cakes, pastry,
ice-cream, frozen confections.
In the name of: The Hershey Company

بأسم  :ذا هيرشي كومبني
العنوان  100 :كريستال ايه درايف ،هيرشي،
بنسلفانيا  ،17033الواليات المتحدة األمريكية

Address: 100 Crystal A Drive, Hershey,
Pennsylvania 17033, United States of America

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

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات  brandو Since
 1907ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 18

العالمة التجارية رقم 21423 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2012/08/01 :
من اجل  :الشوكوالته؛ منتجات الشوكوالته؛ السكاكر
وألواح السكاكر والحلويات؛ الكاكاو؛ منتجات الكاكاو؛
الكعك المحلى والبسكويت والشوكوالته المستخدمة
في الخبز والكسرات والرقائق والكتل المعدة للخبز؛ خليط
الشوكوالته الفوري الذوبان (للمشروبات الباردة والحارة)؛
اإلضافات المزينة للحلويات المعدة للبوظة والحلوى؛
أنواع الكيك والفطائر والبوظة والحلوى المثلجة.

Trade Mark No.: 21423
In Class: 30
Date: 01/08/2012
In Respect of: Chocolates; chocolate
;products; candy, candy bars, confectioneries
cocoa; cocoa products; cookies, biscuits,
baking chocolate, confectionery baking bits,
chips and chunks; instant chocolate mix
(for cold and hot beverages); confectionery
toppings for ice cream and for desserts; cakes,
pastry, ice-cream, frozen confections.

العــــــدد الثـامـــن
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بأسم  :ذا هيرشي كومبني

In the name of: The Hershey Company

العنوان  100 :كريستال ايه درايف ،هيرشي،
بنسلفانيا  ،17033الواليات المتحدة األمريكية

Address: 100 Crystal A Drive, Hershey,
Pennsylvania 17033, United States of
America

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

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات  brandو Since
 1907ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 19

العالمة التجارية رقم 21455 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2012/08/09 :
من اجل  :المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس ,مالبس
سائقي السيارات والدراجات ,صدريات لالطفال غير
مصنوعة من الورق ,اربطة رأس (مالبس) ,مباذل ,مالبس
الحمام ,مالبس السباحة ,اغطية الراس لالستحمام
والصنادل ,االوشحة ,سراويل اطفال من النسيج,
ياقات واقية ,احذية رياضية واحذية الشاطىء ,برانس
(مالبس) ,شاالت ,احزمة (مالبس) ,احزمة للنقود
(مالبس) ,بدالت رطبة للتزلج على الماء ,ربطات العنق,
مشدات للنساء (مالبس داخلية) ,نطق ,شاالت الفرو,
االوشحة ,قبعات (اغطية الراس) ,قفافيز (مالبس),
مالبس للوقاية من الماء ,مشدات للنساء ,طرحات,
جوارب طويلة ,جوارب قصيرة ,مناديل مخرمة (مناديل
للرقبة) ,فرو (مالبس) ,بيجامات ,نعال للباس القدم,
كعوب لالحذية او الجوارب ,خمر (مالبس) ,حماالت
للبنطلونات ,مالبس للمواليد ,ياقات (مالبس) ,قمصان
داخلية للرجال ,كفوف ,أغطية لألذنين (مالبس) ,نعال
داخلية ,زمامات األكمام ,عصابات للمعصم (مالبس),

Trade Mark No.: 21455
In Class: 25
Date: 09/08/2012
In Respect of: Clothing, footwear,
;headgear; motorists› and cyclists› clothing
;)bibs, not of paper; headbands (clothing
;dressing gowns; bathing suits, swimsuits
;)bathing caps and sandals; boas (necklets
;babies› pants of textile; collar protectors
boots for sports and beach shoes; hoods
(clothing); shawls; belts (clothing); money
;belts (clothing); wet suits for water-skiing
neckties; corsets (underclothing); sashes for
;)wear; fur stoles; scarves; caps (headwear
;gloves (clothing); waterproof clothing
;girdles; mantillas; stockings; socks
;)bandanas (neckerchiefs); furs (clothing
pyjamas; soles for footwear; heels; veils
;)(clothing); suspenders; layettes (clothing
;collars (clothing); singlets; mittens
ear muffs (clothing); inner soles; cuffs,
;)wristbands (clothing

16

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

dress shields; beach clothes; pockets
for clothing; socks suspenders; stocking
suspenders; petticoats; tights; aprons
(clothing); masquerade costumes;
uniforms; cap peaks; galoshes; wooden
shoes; garters; coats; esparto shoes or
sandals; non-slipping devices for boots
and shoes; bath robes; bath slippers;
overalls, smocks; teddies (undergarments);
berets; footmuffs, not electrically heated;
lace boots; boots; boot uppers; studs for
football boots; half-boots; fittings of metal
for footwear; tips for footwear; welts for
footwear; heelpieces for footwear; drawers
(clothing), pants; shirts; shirt yokes; shirt
fronts; chemisettes (shirt fronts); teeshirts; bodices (lingerie); vests, waistcoats;
jackets (clothing); fishing vests; stuff
jackets (clothing); combinations (clothing);
slips (undergarments); ready-made
clothing; detachable collars; clothing of
leather; clothing of imitations of leather;
shower caps; skirts; ready-made linings
(parts of clothing); overcoats, topcoats;
gabardines (clothing); gymnastic shoes;
jerseys (clothing); pullovers; sweaters;
liveries; muffs (clothing); footwear
uppers; pocket squares; parkas; pelerines;
pelisses; trousers; gaiters, spats; leggings;
hosiery; knitwear (clothing); clothing for
gymnastics; outerclothing; underwear;
sandals; saris; underpants; hats; wimples;
togas; gaiter straps, trouser straps; turbans;
suits; slippers; shoes; sports shoes

 حماالت, جيوب المالبس, البسة الشاطىء,واقيات مالبس
,) مراييل (مالبس, مالبس ضيقة, تنانير تحتية,للجوارب
 أطراف أمامية, بزات نظامية,مالبس للحفالت التنكرية
, أربطة للجوارب, أحذية خشبية, أخفاف مطاطية,للقبعات
 أدوات, أحذية أو صنادل من نسيج الحلفاء,معاطف
, أخفاف إستحمام, روب الحمام,مانعة النزالق األحذية
, بيريهات, مالبس نسائية داخلية, جالبيب,افرهوالت
 أحذية ذات,أغطية ال تسخن كهربائيًا لتدفئة القدمين
, رصائع ألحذية كرة القدم, فرعات األحذية, ابواط,أربطة
 زخارف لباس, لوازم معدنية لألحذية,أحذية نصفية
 سراويل داخلية, كعوب لألحذية, سيور لألحذية,القدم
 صدر, ياقات قمصان, قمصان, سراويل داخلية,)(مالبس
, قمصان نصف كم,) صدارات (صدر القميص,القميص
 الجاكيتات, صدريات, صدارات,)صدارات (مالبس داخلية
 جاكيتات من الصوف, صدارات لصيد السمك,)(مالبس
 قمصان داخلية,) قمصان مسرولة (مالبس,)(مالبس
, ياقات قابلة للفك, المالبس الجاهزة,)(مالبس داخلية
ّ
, طواقي االستحمام, مالبس من جلد مقلد,مالبس جلدية
 معاطف,) بطانات جاهزة (اجزاء من مالبس,التنانير
 أحذية,) جالبيات (مالبس, معاطف خفيفة,خارجية
 كنزات,) أثواب من الصوف (مالبس,للرياضة البدنية
 أغطية لتدفئة اليدين, أزياء للخدم, السترات,صوفية
 جاكيتات, جيوب مربعة, فرعات لباس القدم,)(مالبس
, طماقات للكاحل, طماقات, بنطلونات, أوشحة,مقلنسة
 مالبس محبوكة, مالبس محبوكة,)طماقات (اغطية للساق
, مالبس خارجية, مالبس للرياضة البدنية,)(مالبس
 سراويل,) ساري (لباس هندي, الصنادل,مالبس داخلية
 أثواب,) أغطية وجه (خمار او حجاب, قبعات,داخلية
, عمائم, أحزمة للبنطلونات, سيور للطماق,فضفاضة
 االحذية الرياضية, االحذية, أخفاف,بدالت

In the name of: Industria de Diseno Textil,
S.A. (Inditex, S.A.)

.ايه. اس, انداستريا دي ديزينو تكستيل: بأسم
).ايه. اس,(انديتيكس

Address: Avenida de la Diputacion, Edificio
 اديفيسيو, افينيدا دي ال ديبوتاسيون: العنوان
Inditex, 15142 ARTEIXO, A CORUNA, SPAIN  اسبانيا, ايه كورونا, اكستيكسو15142 ,انديتيكس
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

العــــــدد الثـامـــن
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Trade Mark No.: 21579

العالمة التجارية رقم 21579 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 09/09/2012

التاريخ 2012/09/09 :

In Respect of: professional busniss and
advertising

من اجل :األعمال المهنية والدعاية واالعالن والبوسترات
واللوحات االعالنية والكاتالوجات ووسائل االعالن

In the name of: sharikat zamzam lilsina›at
al plastitekiah

بأسم  :شركة زمزم للصناعات البالستيكية

Address: al khalil beit kahil

العنوان  :الخليل اول طريق بيت كاحل 2298818
عنوان التبليغ  :الخليل اول طريق بيت كاحل 2298818

Address for Services: al khalil beit kahil

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

( ) 21

العالمة التجارية رقم 21612 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2012/09/05 :

Trade Mark No.: 21612
In Class: 34
Date: 05/09/2012

2013/9/10

18
In Respect of: Tobacco; chewing tobacco;
cigarettes containing tobacco substitutes,not
for medical purposes; cigars; cigarettes;
cigarillos; herbs for smoking; snuff; snuff
bottles; cigarette tips; tobacco pipes;
cigar cutters; cigarette holders, not of
precious metal; pocket machines for rolling
cigarettes; mouthpieces for cigarette
holders; mouth pieces for cigar holders;
cigarette filters; cigar filters; pipe cleaners
[for tobacco pipes]; pipe racks [for tobacco
pipes]; tobacco jars,not of precious metal;
matches; match boxes,not of precious
metal; ashtrays,not of precious metal,for
smokers; firestones; filtering filament
bundle for cigarette; cigarette paper;
cigarette cases,not of precious metal; cigar
cases,not of precious metal; absorbent paper
for tobacco pipes; tobacco pouches; lighters
for smokers in International Class 34
In the name of: CHINA TOBACCO
HUNAN INDUSTRIAL CO., LTD

العــــــدد الثـامـــن

 تبغ المضغ؛ السجائر التي تحتوي، التبغ: من اجل
 وليس لألغراض الطبية؛ السيجار؛،على بدائل التبغ
 اعشاب للتدخين؛ السعوط ؛،السجائر؛ سيجار يللوس
 حقائب جيب،السجائر؛ أنابيب التبغ؛ قواطع السيجار
ألصحاب السجائر؛ ؛ فالتر السجائر؛ مرشحات السيجار؛
منظفات األنابيب [لألنابيب التبغ]؛ حاملة لألنابيب
 ؛ منافض السجائر، [لألنابيب التبغ] ؛ صناديق التبغ
،للمدخنين؛ ؛ حزمة خيوط للسيجارة؛ ورق السجائر
السيجار ماصة رقيقة لألنابيب التبغ؛ حقائب التبغ؛
الوالعات للمدخنين

 تشاينا توباكو هيونان اندستريال كو ليميتد: بأسم

Address: NO. 188, SECTION 3,
WANJIALI MIDDLE ROAD,
CHANGSHA HUNAN, CHINA

 وانجيالي ميدل روود، 3  سكشن، 188  نمبر: العنوان
 تشاينا،  شانغشا هيونان،

Address for Services:

 هاتف رقم-  البيرة4472 ب. ص: عنوان التبليغ
2989760/1

) 22 (

Trade Mark No.: 21734
In Class: 3
Date: 14/10/2012

21734 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2012/10/14 : التاريخ

2013/9/10

19

العــــــدد الثـامـــن

In Respect of: Shoes cream, shoe polish,
and shoes wax

 وشمع، ملمعات لألحذية، كريم لألحذية: من اجل
األحذية

In the name of: Mr. MOHMMAD IMAD
ALMAOLAWI

 السيد محمد عماد المولوي: بأسم

Address: Al Barda, Asharafiat Sehnaia,
Reef Damascus, Syria

-  أشرفية صحنايا-  ريف دمشق-  سوريا: العنوان
الباردة

Address for Services:

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

) 23 (

Trade Mark No.: 21754
In Class: 41
Date: 21/10/2012
In Respect of: Education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural activities; arranging of beauty
contests; booking of seats for shows;
cinema presentations; digital imaging
services; dubbing; entertainment &
education information; film production;
layout services other than for
advertising purposes; presentation of
live performances; microfilming; rental
of motion pictures; providing of movie
theater facilities; news reporters services;
photographic reporting; photography;
party planning (entertainment); production,
preparation & presentation of radio and
television programmes; production of
shows; production (videotape film);
rental of radio and television sets; radio,
television & cinema entertainment;

21754 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2012/10/21 : التاريخ
،  الترفيه،  التدريب،  التعليم والتهذيب: من اجل
 تنظيم مسابقات، األنشطة الرياضية والثقافية
 عروض،  حجز المقاعد للعروض المسرحية، الجمال
 إعادة تسجيل،  خدمات التصوير الرقمي، سينمائية
،  معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم، الصوت
 خدمات العروض بخالف ما كان منها، إنتاج األفالم
،  عرض تمثيليات حية، لغايات الدعاية واإلعالن
،  تأجير األفالم السينمائية، التصوير بالميكروفلم
 خدمات مراسلي األنباء، توفير تجهيزات ُدور السينما
،  التصوير الفوتوغرافي،  تقديم التقارير المصورة،
 إنتاج وإعداد وعرض برامج، )تنظيم حفالت (ترفيه
 إنتاج،  إنتاج العروض المسرحية، الراديو والتلفزيون
،  تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون، أفالم الفيديو
، الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي
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rental of video cassette recorders;
recording studio services; providing of
entertainment facilities; rental of audio
equipment; rental of camcorders; rental
of cine-films; rental of lighting apparatus
for theatrical sets or television studios;
rental of movie projectors and accessories;
rental of show scenery; rental of sound
recordings; rental of video cameras; rental
of videotapes; scriptwriting services;
movie studios; subtitling; publication &
writing of texts other than publicity texts;
theater productions; ticket agency services
(entertainment); timing of sports events;
translation; videotape editing; videotape
film productions; videotaping; organization
of competitions (entertainment); Animated
musical entertainment services; Arranging
of musical and visual entertainment; Audio
entertainment services; Audio-visual display
presentation services for entertainment
purposes; interactive entertainment;
Organisation of entertainment events;
Preparation of entertainment programmes
for broadcasting; Providing facilities for
entertainment; Video & computer game
entertainment services; game services
provided on-line (from a computer network)
or any other communication network;
distribution of TV series for broadcast by
independent television stations; Direction
of radio and television programs; News
programme services for radio or television;
providing online electronic publications
(not downloadable); publication of
books; publication of electronic books
and journals on-line; provision of news
information; services having the basic
aim of the entertainment, amusement or
recreation; presentation of works of visual
art or literature to the public for cultural,
entertainment of educational purposes

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

،تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية
 توفير تسهيالت، خدمات ستديوهات التسجيل
،  تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت، الترفيه
 تأجير األفالم السينمائية، تأجير كاميرات الفيديو
 تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح أو ستوديوهات،
 تأجيربروجكترات (آالت عرض) وملحقاتها، التلفزيون
،  تأجير مسجالت الصوت،  تأجير مشاهد العرض،
 تأجير أشرطة الفيديو، تأجير كاميرات الفيديو
 خدمات كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية،
 ترجمة،  استديوهات سينمائية، والتلفزيونية
 نشر وكتابة النصوص بخالف نصوص، األفالم
 خدمات وكاالت،  اإلنتاج المسرحي، الدعاية واإلعالن
،  توقيت المناسبات الرياضية، )التذاكر (ترفيه
 إنتاج أفالم الفيديو،  إعداد أشرطة الفيديو، ترجمة
) تنظيم المباريات (ترفيه،  تسجيل أشرطة الفيديو،
،  خدمات موسيقى الرسوم المتحركة الترفيهية،
 خدمات الترفيه، تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي
 خدمات تقديم عروض سمعية بصرية، السمعي
 تنظيم األحداث،  الترفيه التفاعلي، لغايات الترفيه
 توفير،  إعداد البرامج الترفيهية للبث، الترفيهية
 خدمات الترفيه عبر ألعاب، تسهيالت للترفيه
 خدمات األلعاب المقدمة مباشرة، الفيديو والكمبيوتر
(من شبكة حاسوب) أو من خالل شبكة اتصال أخرى
 توزيع مسلسالت تلفزيونية للبث من خالل محطات،
 إخراج برامج اإلذاعة والتلفزيون، تلفزيونية مستقلة
 توفير،  خدمات برامج األنباء للراديو أو التلفزيون،
)المطبوعات اإلكترونية الفورية (غير القابلة للتنزيل
 نشر الكتب والصحف االلكترونية،  نشر الكتب،
 الخدمات التي،  توفير معلومات عن األنباء، الفورية
هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو االستجمام
 عروض األعمال الفنية أو األدبية المرئية للجمهور،
لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10
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In the name of: MBC IP FZ-LLC

بأسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

العنوان  :مبنى ام بي سي ،الطابق الخامس ،مدينة دبي Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai
Media City, United Arab Emirates
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مصر ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 24

العالمة التجارية رقم 21755 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2012/10/21 :

Trade Mark No.: 21755
In Class: 41
Date: 21/10/2012

In Respect of: Education; providing of
من اجل  :التعليم والتهذيب  ،التدريب  ،الترفيه
training; entertainment; sporting and
 ،األنشطة الرياضية والثقافية  ،تنظيم مسابقات
cultural activities; arranging of beauty
الجمال ،حجز المقاعد للعروض المسرحية  ،عروض
;contests; booking of seats for shows
سينمائية ،خدمات التصوير الرقمي  ،إعادة تسجيل
cinema presentations; digital imaging
الصوت  ،معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم ،
& services; dubbing; entertainment
منها
إنتاج األفالم  ،خدمات العروض بخالف ما كان
;education information; film production
layout services other than for
لغايات الدعاية واإلعالن  ،عرض تمثيليات حية ،
advertising purposes; presentation of
التصوير بالميكروفلم  ،تأجير األفالم السينمائية
live performances; microfilming; rental
 ،توفير تجهيزات ُدور السينما  ،خدمات مراسلي
of motion pictures; providing of movie
األنباء ،تقديم التقارير المصورة  ،التصوير
;theater facilities; news reporters services
الفوتوغرافي  ،تنظيم حفالت (ترفيه)  ،إنتاج وإعداد
;photographic reporting; photography
وعرض برامج الراديو والتلفزيون  ،إنتاج العروض party planning (entertainment); production,
preparation & presentation of radio and
المسرحية  ،إنتاج أفالم الفيديو  ،تأجير أجهزة
television programmes; production of
الراديو والتلفزيون ،
shows; production (videotape film); rental
;of radio and television sets
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radio, television & cinema entertainment;
rental of video cassette recorders; recording
studio services; providing of entertainment
facilities; rental of audio equipment; rental
of camcorders; rental of cine-films; rental
of lighting apparatus for theatrical sets or
television studios; rental of movie projectors
and accessories; rental of show scenery;
rental of sound recordings; rental of video
cameras; rental of videotapes; scriptwriting
services; movie studios; subtitling;
publication & writing of texts other than
publicity texts; theater productions; ticket
agency services (entertainment); timing of
sports events; translation; videotape editing;
videotape film productions; videotaping;
organization of competitions (entertainment);
Animated musical entertainment
services; Arranging of musical and visual
entertainment; Audio entertainment services;
Audio-visual display presentation services
for entertainment purposes; interactive
entertainment; Organisation of entertainment
events; Preparation of entertainment
programmes for broadcasting; Providing
facilities for entertainment; Video &
computer game entertainment services; game
services provided on-line (from a computer
network) or any other communication
network; distribution of TV series for
broadcast by independent television stations;
Direction of radio and television programs;
News programme services for radio or
television; providing online electronic
publications (not downloadable); publication
of books; publication of electronic books
and journals on-line; provision of news
information; services having the basic
aim of the entertainment, amusement or
recreation; presentation of works of visual
art or literature to the public for cultural,
entertainment of educational purposes

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

 تأجير، الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي
 خدمات، مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية
 توفير تسهيالت الترفيه، ستديوهات التسجيل
 تأجير،  تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت،
 تأجير،  تأجير األفالم السينمائية، كاميرات الفيديو
، أجهزة اإلضاءة للمسارح أو ستوديوهات التلفزيون
 تأجير، تأجيربروجكترات (آالت عرض) وملحقاتها
 تأجير،  تأجير مسجالت الصوت، مشاهد العرض
 خدمات،  تأجير أشرطة الفيديو، كاميرات الفيديو
، كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية
 نشر وكتابة،  ترجمة األفالم، استديوهات سينمائية
 اإلنتاج، النصوص بخالف نصوص الدعاية واإلعالن
 توقيت، ) خدمات وكاالت التذاكر (ترفيه، المسرحي
،  إعداد أشرطة الفيديو،  ترجمة، المناسبات الرياضية
 تنظيم،  تسجيل أشرطة الفيديو، إنتاج أفالم الفيديو
 خدمات موسيقى الرسوم المتحركة، )المباريات (ترفيه
،  تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي، الترفيهية
 خدمات تقديم عروض، خدمات الترفيه السمعي
،  الترفيه التفاعلي، سمعية بصرية لغايات الترفيه
 إعداد البرامج الترفيهية، تنظيم األحداث الترفيهية
 خدمات الترفيه،  توفير تسهيالت للترفيه، للبث
 خدمات األلعاب، عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر
المقدمة مباشرة (من شبكة حاسوب) أو من خالل
 توزيع مسلسالت تلفزيونية للبث، شبكة اتصال أخرى
 إخراج برامج، من خالل محطات تلفزيونية مستقلة
 خدمات برامج األنباء للراديو أو، اإلذاعة والتلفزيون
 توفير المطبوعات اإلكترونية الفورية (غير، التلفزيون
 نشر الكتب والصحف،  نشر الكتب، )القابلة للتنزيل
،  توفير معلومات عن األنباء، االلكترونية الفورية
الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو
 عروض األعمال الفنية أو األدبية المرئية، االستجمام
للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10
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In the name of: MBC IP FZ-LLC

بأسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

العنوان  :مبنى ام بي سي ،الطابق الخامس ،مدينة دبي Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai
Media City, United Arab Emirates
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة
Address for Services:

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مصر ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 25

العالمة التجارية رقم 21756 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2012/10/21 :
من اجل  :االتصاالت  ،اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون
 ،اإلتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف
البصرية والبرقيات والتلفون  ،نقل الرسائل والصور
عبر الحاسوب  ،معلومات حول االتصاالت  ،وكاالت
األنباء  ،توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد  ،توفير
توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية  ،تأجير
معدات االتصال وأنظمة االتصال الالسلكي ومعدات
البث عبر األقمار الصناعية  ،اإلجتماعات عن ُبعد ،
خدمات االتصال الالسلكي  ،خدمات البث واإلرسال عبر
الكبالت واألقمار الصناعية ،

Trade Mark No.: 21756
In Class: 38
Date: 21/10/2012
;In Respect of: Telecommunications
;television and radio broadcasting
communication by computer terminals,
& fiber optic networks, telegrams
telephone; computer aided transmission
of messages and images; information
;about telecommunication; news agencies
providing telecommunication channels
for teleshopping services; providing
telecommunication connections to a
global computer network; rental of
telecommunication equipment, wireless
communication system and satellite
broadcast equipment; teleconferencing
;services; wireless communication services
& cable and satellite broadcasting
transmission services

2013/9/10
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; satellite communication services;
information about telecommunication
and wireless communication;
telecommunications routing and junction
services; transmission of videotext and
teletext information; voice mail services;
video broadcasting & transmission
services; video communication services;
video messaging services; wire services;
all services that consist essentially of the
diffusion of radio or television programmes

العــــــدد الثـامـــن

 معلومات، خدمات اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية
 توجيه وربط، حول االتصاالت واالتصال الالسلكي
 إرسال معلومات النصوص المرئية، االتصاالت
 خدمات،  خدمات البريد الصوتي، والنصوص عن بعد
،  خدمات االتصال المرئي، البث واإلرسال المرئي
 جميع،  خدمات سكلية، خدمات إرسال الرسائل المرئي
الخدمات التي تتكون بصفة أساسية من بث البرامج
اإلذاعية والتلفزيونية

In the name of: MBC IP FZ-LLC

م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بأسم

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai  مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
Media City, United Arab Emirates
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم
Address for Services:

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

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مصر ذات االستخدام: مالحظة
العام بمعزل عن العالمة

) 26 (

Trade Mark No.: 21757
In Class: 38
Date: 21/10/2012
In Respect of: Telecommunications;
television and radio broadcasting;
communication by computer terminals,
fiber optic networks, telegrams &
telephone; computer aided transmission
of messages and images; information
about telecommunication; news agencies;
providing telecommunication channels for
teleshopping services;

21757 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2012/10/21 : التاريخ
 اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون،  االتصاالت: من اجل
 اإلتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف،
 نقل الرسائل والصور عبر، البصرية والبرقيات والتلفون
،  وكاالت األنباء،  معلومات حول االتصاالت، الحاسوب
، توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد

2013/9/10

25
providing telecommunication connections
to a global computer network; rental of
telecommunication equipment, wireless
communication system and satellite
broadcast equipment; teleconferencing
services; wireless communication
services; cable and satellite broadcasting
& transmission services; satellite
communication services; information
about telecommunication and wireless
communication; telecommunications
routing and junction services; transmission
of videotext and teletext information;
voice mail services; video broadcasting
& transmission services; video
communication services; video messaging
services; wire services; all services that
consist essentially of the diffusion of radio
or television programmes

العــــــدد الثـامـــن

، توفير توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية
تأجير معدات االتصال وأنظمة االتصال الالسلكي
 اإلجتماعات عن، ومعدات البث عبر األقمار الصناعية
 خدمات البث واإلرسال،  خدمات االتصال الالسلكي، ُبعد
 خدمات اإلتصاالت عبر، عبر الكبالت واألقمار الصناعية
 معلومات حول االتصاالت واالتصال، األقمار الصناعية
 إرسال معلومات،  توجيه وربط االتصاالت، الالسلكي
 خدمات البريد، النصوص المرئية والنصوص عن بعد
 خدمات،  خدمات البث واإلرسال المرئي، الصوتي
،  خدمات إرسال الرسائل المرئي، االتصال المرئي
 جميع الخدمات التي تتكون بصفة، خدمات سكلية
أساسية من بث البرامج اإلذاعية والتلفزيونية

In the name of: MBC IP FZ-LLC

م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بأسم

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai  مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
Media City, United Arab Emirates
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم
Address for Services:

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

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مصر ذات االستخدام: مالحظة
العام بمعزل عن العالمة

) 27 (

Trade Mark No.: 21758
In Class: 35
Date: 21/10/2012

21758 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2012/10/21 : التاريخ
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In Respect of: Advertising; business
management; business administration;
office functions; radio and television
advertising services; services rendered
by advertising establishments primarily
undertaking communication to the
public, declaration or announcements by
all means of diffusion and concerning
all kinds of goods and services;
services consisting of the registration,
transcription, composition, compilation or
systematization of written communications
and registrations, and also the exploitation
or compilation of mathematical or
statistical data; advertising services in
connection with other services such as
those concerning advertising by radio
and television; advertising agencies;
advertising by mail order; updating of
advertising matter, rental of advertising
space; arranging subscription to
telecommunication services for others;
business management of performing
artists; bill-posting; presentation of
goods on communication media for
retail purposes; demonstration of goods;
direct mail advertising; dissemination of
adverting matter; document reproduction;
organization of exhibitions and trade fairs
for commercial or advertising purposes;
economic forecasting; layout services
for advertising purposes; modelling for
advertising or sales promotion; news
clipping services; on-line advertising on
a computer network; opinion polling;
outdoor advertising; publicaiton of
publicity texts; radio & television
commercials; rental of publicity material;
sales promotion for others; sponsorship
search; writing of publicity texts
In the name of: MBC IP FZ-LLC

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

 توجيه،  إدارة األعمال،  خدمات الدعاية واإلعالن: من اجل
 خدمات اإلعالن،  تفعيل النشاط المكتبي، األعمال
 الخدمات التي تؤديها مؤسسات،بالراديو والتلفزيون
دعاية وإعالن تمارس االتصال بالجماهير أو اإلعالن أو
االشهار بكل وسائل اإلعالم فيما يتعلق بكافة السلع أو
 خدمات تسجيل أو نسخ أو تحرير أو تجميع، الخدمات
أو تنظيم المراسالت والتجسيالت الخطية وكذلك
استغالل أو تجميع اية بيانات حسابية أو إحصائية
 خدمات الدعاية واإلعالن فيما يتعلق بخدمات أخرى،
كتلك المتعلقة بالدعاية واإلعالن بالراديو والتلفزيون
 الدعاية واإلعالن بالطلب،  وكاالت الدعاية واإلعالن،
 تأجير،  تحديث مواد الدعاية واإلعالن، البريدي
 تنظيم اإلشتراكات في خدمات، المساحات اإلعالنية
 إدارة عرض أعمال فناني، االتصاالت لصالح الغير
 عرض سلع على وسائط،  لصق اإلعالنات، التمثيل
 اإلعالن،  عرض السلع، اإلعالم لغايات البيع بالتجزئة
 نسخ،  نشر مواد الدعاية واإلعالن، بالبريد المباشر
 تنظيم المعارض والعروض التجارية للغايات، الوثائق
 خدمات،  التنبؤات االقتصادية، التجارية أو اإلعالنية
 خدمات إعداد، العروض لغايات الدعاية واإلعالن
 خدمات، نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
، إقتطاع األخبار أو المعلومات المهمة في الصحف
، اإلعالن والدعاية المباشرة على شبكات الحاسوب
 نشر،  الدعاية واإلعالن الخارجي، إستطالعات الرأي
،  اإلعالن بالراديو والتلفزيون، نصوص الدعاية واإلعالن
 ترويج المبيعات لآلخرين، تأجير مواد الدعاية واإلعالن
 كتابة النصوص اإلعالنية،  البحث عن كفالة،

م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بأسم
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العــــــدد الثـامـــن

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai  مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
Media City, United Arab Emirates
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم
Address for Services:

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

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مصر ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة: مالحظة

) 28 (

Trade Mark No.: 21759
In Class: 35
Date: 21/10/2012
In Respect of: Advertising; business
management; business administration;
office functions; radio and television
advertising services; services rendered
by advertising establishments primarily
undertaking communication to the public,
declaration or announcements by all means
of diffusion and concerning all kinds of
goods and services; services consisting of
the registration, transcription, composition,
compilation or systematization of written
communications and registrations, and
also the exploitation or compilation of
mathematical or statistical data; advertising
services in connection with other services
such as those concerning advertising
by radio and television; advertising
agencies; advertising by mail order;
updating of advertising matter, rental of
advertising space; arranging subscription to
telecommunication services for others;

21759 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2012/10/21 : التاريخ
،  إدارة األعمال،  خدمات الدعاية واإلعالن: من اجل
 خدمات،  تفعيل النشاط المكتبي، توجيه األعمال
 الخدمات التي تؤديها،اإلعالن بالراديو والتلفزيون
مؤسسات دعاية وإعالن تمارس االتصال بالجماهير
أو اإلعالن أو االشهار بكل وسائل اإلعالم فيما يتعلق
 خدمات تسجيل أو نسخ أو، بكافة السلع أو الخدمات
تحرير أو تجميع أو تنظيم المراسالت والتجسيالت
الخطية وكذلك استغالل أو تجميع اية بيانات حسابية
 خدمات الدعاية واإلعالن فيما يتعلق، أو إحصائية
بخدمات أخرى كتلك المتعلقة بالدعاية واإلعالن
 الدعاية،  وكاالت الدعاية واإلعالن، بالراديو والتلفزيون
 تحديث مواد الدعاية واإلعالن، واإلعالن بالطلب البريدي
 تنظيم اإلشتراكات في،  تأجير المساحات اإلعالنية،
، خدمات االتصاالت لصالح الغير

العــــــدد الثـامـــن
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إدارة عرض أعمال فناني التمثيل  ،لصق اإلعالنات ،
عرض سلع على وسائط اإلعالم لغايات البيع بالتجزئة
 ،عرض السلع  ،اإلعالن بالبريد المباشر  ،نشر مواد
الدعاية واإلعالن  ،نسخ الوثائق  ،تنظيم المعارض
والعروض التجارية للغايات التجارية أو اإلعالنية
 ،التنبؤات االقتصادية  ،خدمات العروض لغايات
الدعاية واإلعالن  ،خدمات إعداد نماذج الدعاية
واإلعالن أو ترويج المبيعات  ،خدمات إقتطاع األخبار
أو المعلومات المهمة في الصحف  ،اإلعالن والدعاية
المباشرة على شبكات الحاسوب  ،إستطالعات الرأي
 ،الدعاية واإلعالن الخارجي  ،نشر نصوص الدعاية
واإلعالن  ،اإلعالن بالراديو والتلفزيون  ،تأجير مواد
الدعاية واإلعالن  ،ترويج المبيعات لآلخرين  ،البحث عن
كفالة  ،كتابة النصوص اإلعالنية

;business management of performing artists
bill-posting; presentation of goods on
;communication media for retail purposes
demonstration of goods; direct mail
advertising; dissemination of adverting
matter; document reproduction; organization
of exhibitions and trade fairs for commercial
or advertising purposes; economic
forecasting; layout services for advertising
purposes; modelling for advertising or sales
promotion; news clipping services; on-line
advertising on a computer network; opinion
polling; outdoor advertising; publicaiton
of publicity texts; radio & television
;commercials; rental of publicity material
sales promotion for others; sponsorship
search; writing of publicity texts
In the name of: MBC IP FZ-LLC

بأسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

العنوان  :مبنى ام بي سي ،الطابق الخامس ،مدينة دبي Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai
Media City, United Arab Emirates
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مصر ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 29

العالمة التجارية رقم 21760 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2012/10/21 :

Trade Mark No.: 21760
In Class: 16
Date: 21/10/2012

29
In Respect of: 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; blotters; bookbinding apparatus and
machines (office equipment); bookbinding;
book ends; booklets; bookmarkers; books;
calendars; cards; catalogues; composing
sticks; diaries; decalcomanias; diagrams;
duplicators; engraving plates; engravings;
envelopes (stationery); flyers; printed
forms; geographical maps; graining
combs; graphic prints, representations
and reproductions; greeting cards;
handbooks (manuals); hectographs;
index cards (stationery); indexes; labels
not of textile; letter trays; letters (type);
lithographic stones; lithographic works of
art; lithographs; magazines (periodicals);
manifolds (stationery); manuals
(handbooks); newsletters; newspapers;
notebooks; numbers (type); writing pads;
pads (stationery); pamphlets; pantographs
(drawing instruments); periodicals;
photographs; pictures; apparatus for
mounting photographs; placards of paper
or cardboard; plans; postage stamps;
postcards; posters; printed publications;
printing sets, portable (office requisites);
printing type; prints (engravings);
prospectuses; scrapbooks; signboards of
paper or cardboards; tear-off calendars;
tickets
In the name of: MBC IP FZ-LLC

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

 الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة: من اجل
 المطبوعات، من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى
 القرطاسية،  الصور الفوتوغرافية،  مواد تجليد الكتب،
 مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات،
،  فراشي الدهان أو التلوين،  مواد الفنانين، منزلية
 مواد، )اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث
 مواد التغليف، )التوجيه والتدريس (عدا األجهزة
 حروف، )البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى
،  ورق نشاف، ) الكليشيهات (الراسمات، الطباعة
 تجاليد، )أجهزة وآالت تجليد الكتب (معدات مكتبية
،  مؤشرات للكتب،  كتيبات،  مساند كتب، كتب
 مصفات حروف،  كتالوجات،  بطاقات،  تقاويم، كتب
 رسوم،  صور معدة للنقل،  دفاتر يوميات، الطباعة
 كليشيهات،  كليشيهات حفر،  ناسخات، بيانية
،  نماذج مطبوعة،  نشرات، ) مغلفات (قرطاسية،
، ) محسنات تجزيع (أمشاط تخطيط، خرائط جغرافية
ُ
مطبوعات تخطيطية ورسوم بيانية ونسخ تخيطيطية
 هكتوغراف، ) كتب موجزة (أدلة،  بطاقات تهنئة،
) بطاقات دليلية (قرطاسية، )(آالت نسخ بالجيالتين
،  صواني الرسائل،  بطاقات غير نسيجية،  فهارس،
 أشغال طباعة،  حجارة للطباعة الحجرية، أحرف الطباعة
، ) مجالت (دوريات،  مطبوعات حجرية، حجرية فنية
 نشرات، ) أدلة (كتب موجزة، )ورق نسخ (قرطاسية
 دفاتر،  أرقام الطباعة،  دفاتر،  صحف، إخبارية دورية
،  كراسات، ) دفاتر قطع (قرطاسية، قطع للكتابة
بنتوغراف (أدوات نسخ التصاميم والرسوم) (معدات
 أجهزة،  صور،  صور فوتوغرافية،  دوريات، )رسم
 إعالنات من الورق أو، لتركيب الصور الفوتوغرافية
 بطاقات،  طوابع بريد، ) ِخطط (مخططات، الورق المقوى
 أجهزة،  منشورات مطبوعة،  إعالنات كبيرة، بريدية
 صور،  حروف طباعة، )طباعة متنقلة (لوزام مكتبية
 الفتات،  ألبومات،  بيانات إعالنية، )مطبوعة (مطبوعات
 تذاكر،  تقاويم للمالحظات، من الورق أو الورق المقوى
م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بأسم

العــــــدد الثـامـــن
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العنوان  :مبنى ام بي سي ،الطابق الخامس ،مدينة دبي Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai
Media City, United Arab Emirates
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة
Address for Services:

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مصر ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 30

العالمة التجارية رقم 21761 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2012/10/21 :
من اجل  :الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى  ،المطبوعات
 ،مواد تجليد الكتب  ،الصور الفوتوغرافية  ،القرطاسية
 ،مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات
منزلية  ،مواد الفنانين  ،فراشي الدهان أو التلوين ،
اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث)  ،مواد
التوجيه والتدريس (عدا األجهزة)  ،مواد التغليف
البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)  ،حروف
الطباعة  ،الكليشيهات (الراسمات)  ،ورق نشاف ،
أجهزة وآالت تجليد الكتب (معدات مكتبية)  ،تجاليد
كتب  ،مساند كتب  ،كتيبات  ،مؤشرات للكتب  ،كتب ،
تقاويم  ،بطاقات  ،كتالوجات  ،مصفات حروف الطباعة
 ،دفاتر يوميات  ،صور معدة للنقل  ،رسوم بيانية ،
ناسخات  ،كليشيهات حفر  ،كليشيهات  ،مغلفات
(قرطاسية)  ،نشرات  ،نماذج مطبوعة  ،خرائط جغرافية
 ،محسنات تجزيع (أمشاط تخطيط)  ،مطبوعات
ُ
تخطيطية ورسوم بيانية ونسخ تخيطيطية ،

Trade Mark No.: 21761
In Class: 16
Date: 21/10/2012
In Respect of: 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; blotters; bookbinding
;)apparatus and machines (office equipment
;bookbinding; book ends; booklets
;bookmarkers; books; calendars; cards
;catalogues; composing sticks; diaries
;decalcomanias; diagrams; duplicators
engraving plates; engravings; envelopes
;(stationery); flyers; printed forms
geographical maps; graining combs; graphic
;prints, representations and reproductions

العــــــدد الثـامـــن
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بطاقات تهنئة  ،كتب موجزة (أدلة)  ،هكتوغراف
(آالت نسخ بالجيالتين)  ،بطاقات دليلية (قرطاسية)
 ،فهارس  ،بطاقات غير نسيجية  ،صواني الرسائل ،
أحرف الطباعة  ،حجارة للطباعة الحجرية  ،أشغال طباعة
حجرية فنية  ،مطبوعات حجرية  ،مجالت (دوريات) ،
ورق نسخ (قرطاسية)  ،أدلة (كتب موجزة)  ،نشرات
إخبارية دورية  ،صحف  ،دفاتر  ،أرقام الطباعة  ،دفاتر
قطع للكتابة  ،دفاتر قطع (قرطاسية)  ،كراسات ،
بنتوغراف (أدوات نسخ التصاميم والرسوم) (معدات
رسم)  ،دوريات  ،صور فوتوغرافية  ،صور  ،أجهزة
لتركيب الصور الفوتوغرافية  ،إعالنات من الورق أو
الورق المقوى ِ ،خطط (مخططات)  ،طوابع بريد  ،بطاقات
بريدية  ،إعالنات كبيرة  ،منشورات مطبوعة  ،أجهزة
طباعة متنقلة (لوزام مكتبية)  ،حروف طباعة  ،صور
مطبوعة (مطبوعات)  ،بيانات إعالنية  ،ألبومات  ،الفتات
من الورق أو الورق المقوى  ،تقاويم للمالحظات  ،تذاكر

;)greeting cards; handbooks (manuals
;)hectographs; index cards (stationery
indexes; labels not of textile; letter
;trays; letters (type); lithographic stones
;lithographic works of art; lithographs
magazines (periodicals); manifolds
;)(stationery); manuals (handbooks
;newsletters; newspapers; notebooks
numbers (type); writing pads; pads
(stationery); pamphlets; pantographs
;(drawing instruments); periodicals
photographs; pictures; apparatus for
mounting photographs; placards of paper
;or cardboard; plans; postage stamps
;postcards; posters; printed publications
;)printing sets, portable (office requisites
;)printing type; prints (engravings
prospectuses; scrapbooks; signboards of
;paper or cardboards; tear-off calendars
tickets
In the name of: MBC IP FZ-LLC

بأسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م

العنوان  :مبنى ام بي سي ،الطابق الخامس ،مدينة دبي Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai
Media City, United Arab Emirates
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مصر ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 31

العالمة التجارية رقم 21829 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2012/11/07 :

Trade Mark No.: 21829
In Class: 30
Date: 07/11/2012

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :البسكويت؛ الخبز؛ الكعك والكيك ؛ القهوة؛
الشاي؛ فطائر محشوة (دمبلينغ)؛ كعك األرز

;In Respect of: Biscuits; Bread; Mooncake
Coffee; Tea; dumpling; rice cake

بأسم  :جوانجزهو سو شان زهاي فود كو ،.ال تي دي.

In the name of: GUANGZHOU SU CHAN
ZHAI FOOD CO., LTD.

العنوان /3 :اف ،نمبر  ،16اكسياو زهو ينغ اكسيان
ستريت ون ،هاي زهو ديستريكت ،جوانجزهو سيتي،
جوانجدونج بروفينس ،الصين

Address: 3/F, NO.16, XIAO ZHOU
YING XIAN STREET ONE, HAI ZHU
DISTRICT, GUANGZHOU CITY,
GUANGDONG PROVINCE, CHINA

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 32

العالمة التجارية رقم 21870 :
في الصنف 33 :
التاريخ 2012/11/18 :
من اجل  :فودكا

بأسم  :تيغر بلونك (لوكسمبورغ) اس ايه ار ال

Trade Mark No.: 21870
In Class: 33
Date: 18/11/2012
In Respect of: Vodka
)In the name of: Tigre Blanc (Luxembourg
Sarl

العنوان  75 :بارك داكتيفيتيه  -ال -8308مامير/
كابيلين  -لوكسمبورغ

Address: 75 Parc d›Activitiés- L-8308
Mamer/Capellen- Luxembourg

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 33

Trade Mark No.: 21871

العالمة التجارية رقم 21871 :

In Class: 33

في الصنف 33 :

Date: 18/11/2012

التاريخ 2012/11/18 :

In Respect of: Vodka

من اجل  :فودكا

In the name of: Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl

بأسم  :تيغر بلونك (لوكسمبورغ) اس ايه ار ال
العنوان  75 :بارك داكتيفيتيه  -ال -8308مامير/
كابيلين  -لوكسمبورغ

Address: 75 Parc d›Activitiés- L-8308
Mamer/Capellen- Luxembourg

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 34

العالمة التجارية رقم 21872 :
في الصنف 33 :
التاريخ 2012/11/18 :
من اجل  :فودكا
بأسم  :تيغر بلونك (لوكسمبورغ) اس ايه ار ال

Trade Mark No.: 21872
In Class: 33
Date: 18/11/2012
In Respect of: Vodka
In the name of: Tigre Blanc (Luxembourg) Sarl

العنوان  75 :بارك داكتيفيتيه  -ال -8308مامير/
كابيلين  -لوكسمبورغ

Address: 75 Parc d›Activitiés- L-8308
Mamer/Capellen- Luxembourg

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 35

Trade Mark No.: 21873

العالمة التجارية رقم 21873 :

In Class: 33

في الصنف 33 :

Date: 18/11/2012

التاريخ 2012/11/18 :

In Respect of: Vodka

من اجل  :فودكا

)In the name of: Tigre Blanc (Luxembourg
Sarl

بأسم  :تيغر بلونك (لوكسمبورغ) اس ايه ار ال
العنوان  75 :بارك داكتيفيتيه  -ال -8308مامير/
كابيلين  -لوكسمبورغ

Address: 75 Parc d›Activitiés- L-8308
Mamer/Capellen- Luxembourg

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 36

العالمة التجارية رقم 21874 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2012/11/18 :

Trade Mark No.: 21874
In Class: 25
Date: 18/11/2012

من اجل  :ألبسة؛ البسة القدم؛ أغطية الرأس؛ ألبسة
جاهزة خارجية وداخلية و التريكو واألحذية

;In Respect of: Clothing; footwear
headgear; external and internal ready-made
clothing; knitwear [clothing]; shoes

بأسم  :شركة الحمصي وطباخة التجارية والصناعية
المحدودة المسؤولية

In the name of: Al-Homsi and Tabbakha
Commercial and Industrial Limited
Liability Company

العــــــدد الثـامـــن
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العنوان  :سوريا  -ريف دمشق  -جرمانا  -شارع
الكورنيش  -عقار  - 480جرمانا  -قبو

Address: Syria - Rif Damascus - Jaramana
 - Corniche Street - Real Estate 480Jaramana - kabu

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 37

Trade Mark No.: 21885

العالمة التجارية رقم 21885 :

In Class: 42

في الصنف 42 :
التاريخ 2012/11/22 :

Date: 22/11/2012

من اجل  :طباعة بطاقات

In Respect of: Card Printing
In the name of: OFFTEC-Palestine office
technology

بأسم  :شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية

Address: EL -BIREH Jerusalem main roadRamallah

العنوان  :البيرة  ،شارع القدس  -رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :أوفتك  -شركة فلسطين للتكنولوجيا المكتبية

( ) 38

العالمة التجارية رقم 21902 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2012/11/26 :
من اجل  :هواتف محمولة؛ هواتف السلكية؛ أجهزة
هاتف؛ خاليا غلفانية؛ أجهزة شحن البطاريات
الكهربائية؛ أجهزة التحكم عن بعد لالستخدام
المنزلي؛ لوحات الحاسوب الشخصي؛ أجهزة حاسوب؛
مفكرة في شكل حاسوب صغير

Trade Mark No.: 21902
In Class: 9
Date: 26/11/2012
;In Respect of: portable telephones
;radiotelephony sets; telephone apparatus
galvanic cells; chargers for electric
;batteries; home used remote controller
;tablet personal computer; computers
notebook computers

العــــــدد الثـامـــن
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In the name of: AUX GROUP CO., LTD

بأسم  :ايه يو اكس جروب كو ،.ال تي دي.
العنوان  :مينغزهو اندستريال زون ،جيانغشان تاون،
ينزهو ديستريكت ،نينغبو سيتي ،زيجيانغ بروفينس،
جمهورية الصين الشعبية

Address: MINGZHOU INDUSTRIAL
ZONE, JIANGSHAN TOWN, YINZHOU
DISTRICT, NINGBO CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, THE PEOPLE`S REPUBLIC
OF CHINA.

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 39

Trade Mark No.: 21939

العالمة التجارية رقم 21939 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 03/12/2012

التاريخ 2012/12/03 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط المكتبي

In Respect of: Advertising business
mangmanet business administration ; office
functions
In the name of: Tamer Kamal Yousef
Ghazal

بأسم  :تامر كمال يوسف غزال

Address: Nablus, Palestine

العنوان  :نابلس ،فلسطين
عنوان التبليغ  :رفيديا ،نابلس  -جوال 0569100192 :

Address for Services:

( ) 40

العالمة التجارية رقم 21957 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2012/12/04 :

Trade Mark No.: 21957
In Class: 3
Date: 04/12/2012

2013/9/10
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In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use;cleaning,
polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps;perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices

موا اخرى,  مستحضرات قصر االقمشة: من اجل
مستحضرات, تستعمل في غسل وكي المالبس
زيوت, عطور, صابون,تنظيف وصقل وجلي وكشط
غسو (لوشن) للشعر, مستحضرات تجميل, عطرية
منظفات اسنان,

In the name of: sharekat femnat le mwad al
tajmel amosahema al hososya al mhdoda

 شركت فمينت لمواد التجميل المساهمة: بأسم
الخصوصية المحدوده

Address: nablus - al dwar - soq al dhab

 سوق الذهب-  الدوار-  نابلس: العنوان

Address for Services: nablus - al dwar soq al dhab

 سوق الذهب-  الدوار-  نابلس: عنوان التبليغ

) 41 (

Trade Mark No.: 21961
In Class: 7
Date: 04/12/2012

21961 : العالمة التجارية رقم
7 : في الصنف

2012/12/04 : التاريخ
ُ  ماكينات: من اجل
ُ
َ
In Respect of: Machines and machines
وعددها؛ موتورات ومحركات (عدا
َ
tools; Motors and engines (except for
وصل للماكينات
ما كان منها للمركبات البرية)؛ ُجل ُب
ٍ
land vehicles); Machine coupling and
وعناصر تركيب نقل الحركة (عدا ما كان منها للمركبات
transmission components (except for land
البرية)؛ ادوات زراعية (عدا ما يدار باليد)؛ حاضنات
vehicles); Agricultural implements other
فقس البيض؛ منتجات كشط؛ مخارط ُ[عدد آالت ]؛
than hand-operated; Incubator for eggs;
Abrasive Products; Lathe; Cut off machine; آالت قطع؛ آالت ثقب؛ آالت طحن؛ عجالت قطع وطحن؛
Drill; Grinder; Cutting and grinding
حرارة/مطرقة كهربائية؛ مثقاب مطرقة؛ مسدس كغراء
wheel; Electric hammer; Hammer drill;
كهربائي؛ آالت رافعة؛ آالت ثقب مطرقة؛ آالت سحج
Electric heat/glue gun; Hoist; Impact drill; كهربائية؛ آالت صقل كهربائية؛ آالت دوارة؛ آالت قطع
Electric planer; Polisher; Rotary tools;
خشب؛ آالت سنفرة كهربائية؛ مفكات براغي؛ آالت قطع
Router; Electric Sander; Screw driver;
Tacker; Tile cutter; Universal saw; Wrench; كرميد؛ منشار دائري؛ آالت ثني؛ منشار (عدا المناشير
السلسلية)؛ منشار قطع؛ منشار دوار؛ منشار متردد
Saw (Excluding Chain Saw); Chop
saw; Circular saw; Jig saw; Miter saw;
كهربائي؛ منشار ميتر؛ منشار طاولة؛ منشار فصل
Reciprocating saw; Table saw; Log saw
كهربائي؛ آالت قطع العشب؛ آالت نفخ الهواء (منفاخ
and splitter; Agricultural sprayer; Blower
يعمل بالطاقة الكهربائية)؛
(Power operated blower);

العــــــدد الثـامـــن
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آالت صقل مع فرشاة؛ آالت تشجيب العشب؛ آالت
تشجيب شجر زينة جوانب الطرق؛ آالت جز عشب دوارة؛
آالت جز أعشاب الحدائق [آالت]؛ آالت تنظيف عشب
الحدائق؛ آالت غسيل بالضغط؛ آالت تقطيع؛ آالت إزالة
الثلج؛ آالت حراثة تربة؛ محركات تعمل بالديزل؛ محركات
تعمل بالبنزين؛ مولدات كهربائية؛ مضخات ماء؛ مثقاب
يعمل بضغط الهواء؛ مطرقة تعمل بضغط الهواء؛ فرشاة
تعمل بضغط الهواء؛ آالت نفخ الغبار؛ آالت صقل بضغط
الهواء؛ مسدس نفخ هواء؛ دباسة تعمل بضغط الهواء؛
آالت طرق مسامير تعمل بالهواء؛ آالت تبشيم بضغط
الهواء؛ آالت شد براغي بضغط الهواء؛ عدد تعمل بضغط
الهواء؛ معدات دهان غير هوائية؛ آالت ضغط هواء
متنقلة؛ غساالت أطباق؛ آالت تنظيف السجاد الكهربائية؛
آالت تنظيف بالبخار؛ مكنسة شفط كهربائية؛ غساالت
مالبس؛ آالت كهربائية لفتح العلب؛ آالت كهربائية
للتغليف بالرقائق المعدنية؛ آالت خالطات طعام؛ فرامه
طعام كهربائية؛ آالت تجفيف طعام كهربائية (مجفف
طعام)؛ آالت طحن طعام كهربائية؛ خالطات طعام
كهربائية [آالت[؛ آالت معالجة طعام كهربائية؛ آالت
تشريح طعام كهربائية؛ خالطات طعام كهربائية [آالت[؛
مفرمة طعام كهربائية [آالت[؛ عصارة فواكه كهربائية؛
مقشرة كهربائية؛ آالت خياطة كهربائية؛ آالت تغليف
مفرغ من الهواء كهربائية؛ آالت جز [آالت[؛ رافعات؛
محرك رافعات؛ روافع تحويل الحركة الدورانية الى حركة
خطية وبالعكس بواسطة جريدة مسننة وترس؛ رافعات
(عدا مصعد التزلج ورافعة المقعد)؛ ساللم متحركة؛
ُ
مصاعد؛ مرفاع للمرساة؛ روافع ترسية [ونشات ]؛ أرصفة
متحركة [أرصفة[؛ أداة رفع مراسي؛ أحزمة ناقلة [باستثناء
نواقل هوائية[؛ رافعات؛ رافعات سيارات شحن؛ محركات
تعمل بالتيار الكهربائي للسفن والطائرات؛ محركات
تحكم للسفن والطائرات؛ محركات كهربائية للسفن
والطائرات؛ محركات تعمل بالتيار الكهربائي المباشر
للسفن والطائرات؛ آالت رسم معدني؛ آالت مطابع؛ آالت
تسنين لولبي؛ آالت لولبة الصواميل؛ آالت ختم القوالب؛
آالت ختم وقطع القوالب؛ آالت طرق المعادن؛ آالت دق
[آالت[؛ آالت ثني معادن؛ آالت ليزر؛ آالت تثبيت؛ محاور
تشغيل آلي؛ آالت طحن؛ آالت تشكيل رأسي؛ آالت حفر؛
آالت ثقب ]عدا آالت معدة لألخشاب[؛
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;Brush cutter; Chain saw; Grass cutter
Grass trimmer; Hedge trimmer; Hover
mower; Lawn mower (excluding Passenger
;Type); Lawn raker; Pressure washer
;Shredder; Electric shrubber; Snow thrower
Tiller (excluding passenger type); Diesel
;engine; Gasoline engine; Generator
Water pump; Air drill; Air hammer; Air
brush for applying color; Air duster; Air
wrench; Air inflating gun; Air stapler; Air
nailer; Air riveter; Air screwdriver; Air
tool; Airless paint equipment; Portable air
compressor; Dish washer; Electric carpet
;cleaner; Steam cleaner; Vacuum cleaner
;Washing machine; Electric can opener
;Electric foil sealer; Electric food blender
Electric food chopper; Electric food
dryer (Food Dehydrator); Electric food
grinder; Electric food mixer; Electric food
processor; Electric food slicer; Electric
juicer; Electric peeler; Electric sewing
;machine; Electric vacuum sealing machine
;Lawnmowers [machines]; Derricks
Drive jacks; Rack and pinion jacks; Lifts
;[except ski-lifts and chair-lifts]; Escalators
Elevators; Windlasses; Winches; Moving
;pavement[sidewalks]; Chain blocks
Capstans; Conveyors [except aerial
conveyors]; Cranes; Truck lifts; AC motors
for ships or aircrafts; Servomotors for ships
or aircrafts; Electric motors for ships or
;aircrafts; DC motors for ships or aircrafts
Metal drawing machines; Machine
presses; Threading machines; Nut-tapping
machines; Die-stamping machines; Diecutting and tapping machines; Forging
machines; Rammers [machines]; Lapping
machines; Laser machines; Riveting
machines; Machining centers; Milling
machines; Vertical shapers; Boring
machines; Drilling machines [except for
;]woodworking
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Embossing machines; Broaching machines;
Lathes [except for woodworking]; Plastic
processing machines; Hydraulic presses;
Smoothing presses; Swaging machines;
Rolling mills; Mangles; Compressing
machines; Grinding machines; Heat
shock machines; Oil hydraulic presses;
Electronic beam machines; Tubing mills;
Engraving machines; Foundry machines;
Contouring machines; Beating machines;
Trueing machines; Trimming machines;
Punching machines; Planing machines;
Fraises [milling machine]; Shaping
machines; Honing machines; Soldering
apparatus; Gas-operated pneumatic
hammers; Grinders; Drilling machines;
Laser cutting machines; Friction presure
welders; Oxygen acetylene welding
cutters; Soldering blow pipes; Gasoperated electric shears; Welding machines,
electric; Drills (Electric hand -); Electron
beam welding machines; Cutting blow
pipes, gas-operated; Supersonic waves
welding machines; Tilt hammers; Hand
taps; Drill bits; Drill chucks; Drill heads;
Racket stringing machines; Reamers;
Milling cutters; Bites; Bicycle assembling
machines; Electric drivers; Automatic tire
removing and installing devices; Taps;
Road construction machines; Road paving
machines; Stone working machines;
Dredging machines; Tack drivers; Leather
paring machines; Tedding machines;
Cultivators; Grain crushers; Shearing
machines for animals; Binders; Blight
prevention machines and implements;
Mechanized livestock feeders; Fodder
mixing machines [feed mixers]; Cakefodder crushing machines [feed mills];
Fodder presses; Fodder cutting machines
[feed cutters]; Reapers and binders; Harvest
drying machines;
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آالت نقش؛ آالت تقوير؛ آالت خراطة معادن؛ آالت
تصنيع البالستيك؛ مكابس هيدروليكية؛ مكابس
(مكابس تنعيم)؛ آالت ثني المعادن وتشكيلها؛ آالت
لف المعادن؛ مكواة اسطوانية؛ آالت مكبس؛ آالت طحن؛
آالت الصدمة الحرارية؛ مكابس هيدروليكية؛ اآلالت
شعاع اإللكتروني؛ آالت صنع األنابيب؛ آالت حفر؛ آالت
سباكة؛ آالت تكييف الحواف؛ آالت خفق [آلة طحن]؛
آالت تشكيل؛ آالت شحذ ؛ أجهزة لحام؛ مطارق هوائية
تعمل على الغاز؛ مطاحن؛ آالت حفر؛ آالت القطع بالليزر؛
آالت لحام بضغط االحتكاك؛ قواطع لحام األكسجين
ُ
األسيتيلين؛ أنابيب نفخ اللحام تدار بالغاز ؛ مقصات
كهربائية تعمل بالغاز؛ آالت لحام كهربائية؛ أدوات
ثقب (أدوات ثقب كهربائية يدوية)؛ آالت لحام شعاع
 تعمل بالغاز؛ ماكينات،اإللكترون؛ أنابيب نفخ قاطعة
لحام بالموجات األسرع؛ مطارق إمالة؛ صنابير تعمل
يدويا؛ ريشة مثقاب؛ رأس المثقاب(تثبت الريشة
بداخلة)؛ آالت تركيب أوتار مضارب التنس؛ أدوات
توسيع ثقوب؛ أدوات قطع وطحن؛ آالت تجميع الدراجات؛
مفكات براغي الكهربائية؛ أجهزة فك وتركيب آلي
لإلطارات؛ آالت أنشاء الطرق؛ آالت رصف الطرق؛ آالت
أعمال صخرية؛ آالت تجريف؛ آالت تثبيت المسامير؛
آالت تقشير الجلود؛ آالت نشر العشب المقطوع حديثًا
بغية تجفيفه؛ آالت فالحة؛ آالت تكسير حبوب؛ آالت
قص شعر الحيوانات؛ آالت حزم؛ آالت وأدوات منع
اآلفات الزراعية؛ آالت خلط األعالف [خالط أعالف]؛
] ُم ِلقمات ُ(م ِلقمات آلية للماشية)؛ آالت خلط األعالف
خالط أعالف[؛ ماكينات جرش أعالف ]مطحنة أعالف[؛
آالت ضغط أعالف؛ ماكينات تقطيع أعالف ]آلة تقطيع
أعالف[؛ آالت حصد وحزم؛ آالت تجفيف الحصاد؛
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Fertilizer distributing machines and
آالت وأدوات توزيع األسمدة؛ آالت زراعة األرز؛
implements; Rice planting machines; Stalk
فاصالت سيقان النباتات عن غيرها [آالت]؛ آالت
separators [machines]; Straw-rope making
صناعة الحبال؛ آالت التعشيب؛ ماكينات حصد
machines; Weeding machines; Combines;
ودرس مدمجة؛ ماكينات فصل الحبوب؛ آالت بذر
Grain separators; Sowers [machines];
الحبوب ]آالت[؛ أدوات غربلة؛ محاريث؛ جرافات؛ آالت
Winnowers; Plows; Ploughs; Brewing
وأجهزة تخمير لصلصة الصويا ومعجونة الصويا؛
machines and apparatus for soybean sauce
and soybean paste; Mineral water making
ماكينات عمل المياه المعدنية؛ آلة خض اللبن؛
machines; Churns; Tangle processing
آالت معالجة التشابك؛ آالت صناعة الزبدة؛ ماكينات
machines; Butter machines; Bottle washing
غسيل القوارير؛ ماكينات تعبئة القوارير؛ ماكينات
machines; Bottling machines; Bottle filling
صناعة الحليب المجفف؛ ماكينات عمل الحلويات
machines; Powdered milk making machines;
المثلجة؛ ماكينات عمل المشروبات الغازية؛
Ice confectionery making machines; Sodaماكينات عمل النقانق؛ ماكينات عمل المعاجين
pop making machines; Sausage machines;
Edible pastes making machines; Barley press الصالحة لألكل؛ مدحلة ضغط الشعير؛ آالت عمل
rollers; Condensed milk making machines;
الحليب المكثف؛ مطاحن الطرد المركزي ؛ ماكينات
Centrifugal mills; Barley polishing machines; تنقيح الشعير؛ ماكينات تنقيح األرز؛ ماكينات عمل
Rice polishing machines; Confectionery
الحلويات؛ ماكينات معالجة الشاي؛ ماكينات عمل
making machines; Tea processing machines;
السكر؛ ماكينات عمل المعكرونة؛ ماكينات مطاحن
Sugar making machines; Noodle making
الدقيق؛ ماكينات عمل الخبز؛ ماكينات معالجة
machines; Flour mill machines; Baking
machines; Oil processing machines; Brewing الزيت؛ ماكينات وأجهزة تخمير لعمل المشروبات
machines and apparatus for alcoholic
الكحولية؛ ماكينات عمل الجبن؛ أدوات فصل الزبدة
drinks; Cheese making machines; Cream/
من الحليب؛ ماكينات عمل المشروبات الغازية؛
milk separators; Aerated beverages making
ماكينات التعليب؛ آالت تقشير األرز؛ مناشير
machines; Canning machines; Rice huskers;
دوارة؛ آالت تسوية أسطح الخشب؛ ماكينات ثقب
Circular saws; Lumbering band saws; Wood
الخشب؛ ماكينات خراطة الخشب؛ ماكينات طحن
planing machines; Wood drilling machines;
Wood lathes; Wood milling machines; Veneer الخشب؛ ماكينات تصنيع القشرة الخشبية؛ آالت
manufacturing machines; Plywood clipping
قص الخشب الرقائقي؛ ماكينات تجفيف الخشب
machines; Plywood drying machines;
الرقائقي؛ ماكينات ضغط الخشب الرقائقي؛
Plywood presses; Saw blades [parts of
نصل منشار ]أجزاء من آالت[؛ منصة منشار ]قطع
machines]; Saw benches [parts of machines];
من آالت[؛ أجهزة وآالت تجليد الكتب لألغراض
Bookbinding apparatus and machines
الصناعية؛ مطبعة طباعة بالحفر الضوئي؛ ماكينات
for industrial purposes; Photogravure
printing presses; Type-setting machines
تنضيد حروف الطباعة( تنضيد ضوئي)؛ آالت
[photocomposition]; Phototypeseting or
تنضيد حروف الطباعة [طباعة]؛ آالت ألواح طباعة
composing machines; Stereotype machines;
مقولبة؛ ماكينات طباعة بالحفر؛ آالت طباعة دوارة؛
Intaglio printing machines; Rotary printing
آالت طباعة؛ اسطوانة ]أجزاء من آالت الطباعة[؛
presses; Printing machines; Tympans [parts
أجهزة تحبير آلالت الطباعة؛
of printing presses]; Inking apparatus for
printing machines;
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Printing presses; Type-setting machines
[printing]; Printing rollers for machines;
Printing cylinders; Matrices for use in
printing; Boxes for matrices [printing];
Paper feeders [printing]; Printing plates;
Typographic machines; Printing machines
for use on sheet metal; Planographic
printing machines; Typecasting machines;
Sewing machines for household purposes;
Sewing machines for industrial purposes;
Painting machines and apparatus; Air
brushes for applying colour; Spray guns
for paint; Air compressors; Compressed
air pumps; Reciprocating compressors;
Reciprocating vacuum pumps; Reciprocating
pumps; Centrifugal blowers; Centrifugal
compressors; Centrifugal pumps; Axial flow
blowers; Axial flow compressors; Axial flow
pumps; Turbo blowers; Diffusion pumps;
Rotary blowers; Rotary compressors; Rotary
vacuum pumps; Rotary pumps; Alternators;
Starters for motors and engines; AC motors
other than for vehicles; Driving motors other
than for vehicles; Servo motors other than
for vehicles; Electric motors other than for
vehicles; DC motors other than for vehicles;
DC generators; Electric mixers for household
purposes; Electric whisks for household
purposes; Electric fruit presses for household
purposes; Electric grinders/crushers for
household purposes; Electric blenders for
household purposes; Automatic dishwashers;
Scissors, electric; Electric washing machines;
Electric cleaners; Shoe polishers, electric;
Can openers, electric; Vacuum cleaner bags;
Electric vacuum cleaners; Electric brushes
In the name of: Hyundai Corporation
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(مكابس طباعة؛ ماكينات تنضيد حروف الطباعة
طباعة)؛ بكرات طباعة دوارة لآلالت؛ أسطوانات طباعة؛
مصفوفات نقطية لالستخدام في الطباعة؛ مصفوفات
نقطية (صناديق مصفوفات نقطية) [طباعة]؛ آالت
تغذية ورق (طباعة)؛ صفائح (صفائح طباعة)؛ آالت
طباعة؛ آالت طباعة على صحائف معدنية؛ آالت طباعة
تصوير مقطعي؛ آالت سبك حروف الطباعة؛ ماكينات
خياطة لألغراض المنزلية؛ ماكينات خياطة لألغراض
الصناعية؛ ماكينات وأجهزة دهان؛ فراشي هوائية لطالء
األلوان؛ مدافع رذاذ للدهان؛ ضواغط هواء؛ مضخات هواء
مضغوط؛ ضواغط هواء ترددية؛ مضخات تفريغ ترددية؛
مضخات ترددية؛ مراوح طرد مركزي؛ ضواغط طرد مركزي؛
مضخات طرد مركزي؛ نافخات تدفق محوري؛ ضواغط
تدفق محوري؛ مضخات تدفق محوري؛ نافخات تيربو؛
مضخات نشر؛ نافخات دوارة؛ ضواغط دوارة؛ مضخات
تفريغ دوارة؛ مضخات دوارة؛ مولدات تيار متذبذب؛
بادئات للمحركات والموتورات؛ موتورات تعمل بالتيار
المتردد غير المعدة للمركبات؛ موتورات تدوير غير تلك
المستخدمة للعربات البرية؛ موتورات سيرفو غير تلك
المستخدمة للعربات البرية؛ موتورات كهربائية غير
تلك المستخدمة للعربات البرية؛ موتورات تعمل بتيار
كهربائي مباشر غير تلك المستخدمة للعربات البرية؛
مولدات تيار كهربائي مباشر؛ خالط كهربائي ألغراض
االستخدام المنزلي؛ خفاقات كهربائية لألغراض
المنزلية؛ عصارات فواكه كهربائية لألغراض المنزلية؛
مطاحن كهربائية لألغراض المنزلية؛ خالطات كهربائية
لألغراض المنزلية؛ غساالت آلية للصحون؛ مقصات
كهربائية؛ آالت كهربائية لغسيل المالبس؛ آالت
تنظيف كهربائية؛ آالت تلميع أحذية (كهربائية)؛ آالت
فتح علب (كهربائية)؛ أكياس لمكنسة الشفط ؛ مكانس
شفط كهربائية؛ فراشي كهربائية
 هيونداي كوربوريشن: بأسم

Address: 140-2, Gye-dong, Jongno-gu,
Seoul, Republic of Korea

, سيؤول,غو- جونغنو,دونغ- غيي,2-140 : العنوان
جمهورية كوريا

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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العالمة التجارية رقم 21962 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2012/12/04 :

Trade Mark No.: 21962
In Class: 9
Date: 04/12/2012

In Respect of: Scientific, natural,
من اجل  :األجهزة واألدوات العلمية والمالحية
والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي surveying, photogrphic, cinematographic,
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة وأدوات optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and
الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف) واإلنقاذ
;teaching apparatus and instruments
والتعليم ،أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو تحويل أو
Apparatus and instruments for
تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة الكهربائية،
conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling
أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو الصور،
electricity; Apparatus for recording
حامالت بيانات مغناطيسية ،أقراص تسجيل ،ماكينات
discs; Automatic vending machines and
بيع آلية ،وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع النقود ،آالت
;mechanisms for coin-operated apparatus
تسجيل النقد ،آالت حاسبة ،معدات وأجهزة كمبيوتر
;Cash registers; Calculating machines
لمعالجة البيانات ،أجهزة إخماد النيران؛ موازين تعمل
;Data processing equipment; Computers
بالكهرباء؛ محطة أرصاد جوية تعمل بالكهرباء؛ أجهزة
Fire-extinguishing apparatus; Electric
scale; Electric weather station; 3D(3تلفزيون ثالثية األبعاد؛ شاشة عرض تلفزيوني ثالثية
dimensional) TV; CRT(Cathode-ray
األبعاد (أنبوب اإلشعاع المهبطي)؛ شاشات بلورية سائلة
)tube) TV; LCD(Liquid crystal display
للعرض التلفزيوني؛ شاشة صمام ثنائي مشع للضوء
;TV; LED(Light emitting diode) TV
للعرض التلفزيوني؛ شاشة صمام ثنائي حاجب للضوء
)OLED(Organic light emitting diode
العضوي للعرض التلفزيوني؛ شاشة لوحة بالزمية للعرض
;TV; PDP(Plasma display panel) TV
التلفزيوني؛ جهاز إسقاط عرض تلفزيوني؛ جهاز عرض
;Projection TV; Smart TV; Amplifier
;Boom box; Car black box; Car audio
تلفزيوني ذكي؛ جهاز مضخم للصوت؛ ستيريو متنقل
;Car amplifier; Earphone; Gramophone
كبير مع فتحة للكاسيت وسماعتين ،ستيريو متنقل كبير
Headphone; Home theater system; MP3
مع فتحة للكاسيت وسماعتين للسيارة؛ أجهزة صوتية
;docking speaker; MP3 docking stations
للسيارة؛ جهاز مضخم للصوت للسيارة؛ سماعات لألذن؛
Micro Hi-Fi stereo; Microphone; Mini
جهاز الفونوغراف؛ سماعات أذن توضع على الرأس؛
;component; MP3 player; MP4 player
نظام مسرح منزلي؛ سماعات ام بي ثري؛ محطات أم بي
MP5 player; Portable cassette; Portable
;CD player; Radio
ثري؛ ستيريو بنظام هاي فاي ميكرو؛ جهاز القط صوت؛

مكونات صغروية؛ مشغالت أم بي ثري؛ مشغالت أم بي
فور؛ مشغالت أم بي فايف؛ أجهزة مشغل كاسيت محمول؛
مشغل أقراص مغناطيسية محمول؛ أجهزة راديو؛
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سماعات؛ سماعات للسيارة؛ جهاز تشغيل اسطوانات؛
أجهزة مشغلة للبلو راي؛ أجهزة لتسجيل البلو راي؛ أجهزة
مشغلة ألقراص دي في دي للسيارة؛ أجهزة مشغلة
ألقراص دي في دي؛ أجهزة لتسجيل على أقراص دي
في دي؛ أجهزة تشغيل وسائط سمعية؛ أجهزة تشغيل
أقراص دي في دي محمولة؛ أجهزة صندوق فوقي تستخدم
لعرض بث قنوات فضائية تلفزيونية؛ منتجات في سي
آر؛ أجهزة هواتف السلكية رقمية أوروبية؛أجهزة هواتف
محمولة؛ مستلزمات أجهزة هواتف محمولة؛ أجهزة فرع
خصوصي من سنترال؛ أجهزة هاتف سلكية؛ أجهزة
هواتف مكتبية؛ أجهزة هواتف السلكية؛ كاميرات فيديو
رقمية؛ كاميرات رقمية؛ إطار عرض صور رقمية؛ بطاريات
قلوية؛ شاحن بطاريات؛ خلية زر؛ بطارية ليثيوم ضوئية؛
بطارية نيكل كادميوم قابلة إلعادة الشحن؛ شاحن بطارية
نيكل كادميوم؛ بطارية هيدريد معدن نيكل قابلة إلعادة
الشحن؛ شاحن بطارية هيدريد معدن نيكل؛ بطارية كربون
الزينك؛ بطارية كلوريد الزينك؛ بطارية رصاص حمضية
بصمام منظم؛ شاشة عرض لجليسة األطفال؛ نظام التعرف
على األشخاص بالسمات الحيوية؛ أجهزة إنذار ضد السرقة؛
كاميرات دائرة تلفزيونية مغلقة؛ أجهزة تسجيل فيديو
رقمية؛ نظام إنذار ضد الحريق؛ نظام اتصال داخلي؛ جهاز
إنذار باالستشعار؛ أجهزة فاكس؛ جهاز ماسح ضوئي
صغير ،جهاز إسقاط؛ مفاتيح كهربائية؛ منافذ كهربائية؛
وصالت موزع تيار كهرباء؛ وسائط فارغة؛ آلة تسجيل
النقود؛ جهاز تزويد بتيار كهربائي غير منقطع؛ مستلزمات
جهاز هاتف السلكي رقمي أوروبي؛ بطاريات ليثيوم؛
بطاريات ليثيوم ضوئية؛ مفتاح كهربائي؛ مؤقت مفتاح
كهربائي؛ مأخذ كهرباء متعدد المخارج؛ مراوح صناعية
تعمل بالكهرباء؛ بكرة كوابل؛ صندوق عدة؛ واقي االندفاع؛
مأخذ توزيع كهربائي؛ وصلة توزيع كهربائي؛ وصلة توزيع
متعددة الوسائط؛ أقفال ،كهربائية؛ مرايا ألعمال التفتيش؛
عاكسات ]تستخدم في المجهر[؛ عدسات بصرية؛ مصابيح
بصريه؛ شيئيات [عدسات] [بصريات]؛ عدسات مصححة
الزيغ [بصريات]؛ أجهزة قياس فتحة العدسة [بصريات]؛
تليسكوبات انكسارية؛ مجاهر ميتالورجية؛ منظار التحليل
الطيفي؛ منظار األفق؛ عدسات المجهر؛ مجاهر تقريب
وتبعيد المسافة؛ مكثفات بصرية؛

43
Speaker; Car Speaker; Turntable; Bluray player ; Blu-ray recorder; Car DVD
player; DVD player; DVD recorder; Media
;player; Portable DVD player; Set top box
VCR products; DECT (Digital European
Cordless Telephone); Mobile phone; Mobile
phone accessory; PBX(Private Branch
;Exchange); Wired phone; Office phone
Wireless phone; Digital camcorder; Digital
camera; Digital photo frame; Alkaline
;battery, Battery charger; Button cell
Lithium photo battery; Nickel cadmium
rechargeable battery; Nickel cadmium
battery charger; Nickel-Metal hydride
rechargeable battery; Nickel-Metal hydride
battery charger; Zinc carbon battery; Zinc
chloride battery; Valve-regulated lead-acid
battery; Baby sitter monitor; Biometric
identification system; Burglar alarm
system; CCTV camera; DVR(Digital Video
Recorder); Fire alarm system; Intercom
;system; Sensing alarm; Fax; Mini scanner
;projector; Electric switches; Electric outlet
Power strip (Distribution Box); Blank
media; Cash register; UPS(Uninterrupted
Power Supply); DECT(Digital European
Cordless Telephone) Accessories; Lithium
;button cell; Lithium photo battle; Switch
;Switch timer; Multi socket; Industrial fan
;Cable reel; Junction box; Surge protector
;Distribution socket; Distribution box
Multimedia distribution box; Locks,
;electric; Mirrors for inspecting work
Reflectors [for microscopes]; Optical
]lenses; Optical lamps; Objectives [lenses
;][optics]; Correcting lenses [optics
;Apertometers [optics]; Refractors
;Metallurgical microscopes; Microtomes
Telescopes; Spectroscopes; Biological
;microscopes; Binoculars; Concave mirrors
Stereoscopes; Periscopes; Eyepieces; Zoom
;microscopes; Optical condensers

44
Anti-glare visors; Astronomical
telescopes; Light projectors; Polarizing
microscopes; Prisms; Diffraction apparatus
[microscopy]; Sighting telescopes for
firearms; Magnifying glasses; Exposure
meters [light meters]; Lens hoods;
Spectrograph apparatus; Video cameras;
Carriers for dark plates [photography];
Range finders [for cameras]; Film
magazines [for cameras]; Self-timers
[for cameras]; Bellows [for cameras];
Centering apparatus for photographic
transparencies; Frames for photographic
transparencies; Darkrooms [photography];
Darkroom lamps [photography]; Drying
racks [photography]; Drainers for use in
photography; Racks (Photographic -);
Flash-bulbs [photography]; Washing trays
[photography]; Speed measuring apparatus
[photography]; Screens [photography];
Spools for cameras; Slides [photography];
Filters for ultraviolet rays for photography;
Viewfinders [photography]; Flash lamps
[for cameras]; Filters [photography];
Enlarging apparatus [photography];
Drying apparatus for photographic prints;
Stands for photographic apparatus; Photodeveloping, printing, enlarging or finishing
machines and apparatus; Slide projectors;
Cameras; Tripods for cameras; Shutters
for cameras; Shutter releases for cameras;
Diaphragms for cameras; Camera cases;
Camcorders; Heliographic apparatus; Flash
guns for cameras; Film cutting apparatus;
Video screens; Projection screens; Sound
recording apparatus and instruments
[cinematographic apparatus]; Movie
projectors; Reflectors [for photographing];
Cinematographic cameras; Editing
apparatus for movie films; Gas meters;
Tape measures; Doe [Korean volume
measure]; Mal [Korean volume measure];
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أقنعة مضادة للبهر؛ تلسكوبات فلكية؛ أجهزة
إسقاط ضوئي؛ مجاهر مستقطبة؛ عدسات
منشورية الشكل؛ أجهزة انعراج ] أجهزة مجاهر[؛
تلسكوبات ترائي لألسلحة النارية؛ نظارات مكبرة؛
مقياس تعرض ]مقياس ضوئي[؛ غطاء عدسات؛
أجهزة طيف؛ كاميرات فيديو؛ حامالت لوحات
] معتمة ]تصوير فوتوغرافي[؛ أجهزة تحديد المدى
للكاميرات[؛ مخزن فيلم التصوير ]للكاميرات[؛ جهاز
توقيت ذاتي ]للكاميرات[؛ وسائد ]للكاميرات[؛أجهزة
تثبيت الشرائح الفوتوغرافية الشفافة في المركز؛
أطر للشرائح الفوتوغرافية الشفافة؛ غرف معتمة
] ]تصوير فوتوغرافي[؛ مصابيح غرف معتمة
تصوير فوتوغرافي[؛ رفوف تجفيف ]تصوير[؛
رفوف (تصوير فوتوغرافي)؛ مصابيح إضاءة مبهرة
]تصوير[؛ صينية غسيل ]تصوير فوتوغرافي[؛
أجهزة قياس سريع ]تصوير[؛شاشات [تصوير
فوتوغرافي]؛ مرشحات ]تصوير فوتوغرافي[؛
أجهزة تكبير ]تصوير فوتوغرافي[؛ أجهزة تجفيف
لمطبوعات التصوير الفوتوغرافي؛ منصب ألجهزة
التصوير الفوتوغرافي؛ أجهزة وآالت تحميض
 وتكبيرها وإنهائها؛، وطباعتها،صور فوتوغرافية
أجهزة إسقاط شرائح؛ كاميرات؛ منصب ثالثي
األرجل للكاميرات؛ مصراعات الكاميرا [التصوير
الفوتوغرافي]؛ أجهزة فك مصراع [التصوير
الفوتوغرافي]؛ الحدقة [تصوير فوتوغرافي]؛
حقائب للكاميرات؛ كاميرا فيديو؛ أجهزة هليوجراف
(تلسكوب لتصوير الشمس)؛ مسدس ومضي
للكاميرات؛ أجهزة قطع فيلم؛ شاشات عرض فيديو؛
شاشات عرض إسقاط؛ أجهزة وأدوات تسجيل
صوت ]أجهزة سينمائية[؛ كاميرات سينمائية؛
أجهزة تحرير ألشرطة األفالم؛ مقياس للغاز؛ شريط
قياس؛ دوي ]مقياس كوري للكتلة[؛ مال ]مقياس
كوري للكتلة[؛

45
Planimeters; Thermometers, not for medical
purposes; Water meters; Scales; Rules
[measuring instruments]; Thermometers;
Accelerometers; Altimeters; Acoustic
meters; Photometer; Actinometers;
Luminoflux meters; Refractometers;
Barometers; Densitometers; Urinometers;
Saccharometers; Ergometers;
Dynamometers; Densimeters; Variometers;
Quantity indicators; Densimeters;
Acid hydrometers; Noisemeters; Speed
indicators; Speed checking apparatus
for vehicles; Pressure in vehicle tires
[tyres] (Automatic indicators of low
-); Hygrometers; Sulphitometers;
Alcoholmeters; Pressure gauges;
Pressure indicators; Pressure measuring
apparatus; Level indicators [spirit levels];
Hydrometers; Dosimeters; Calorimeters;
Salinometers; Flowmeters; Lactometers;
Acidimeters for batteries; Viscosimeters;
Illuminometers; Coordinate measuring
instruments; Vibration meters; Logs
[measuring machines]; Polarimeters;
Revolution indicator; Angle gauges;
Slope indicators; Calibrating rings;
Length measuring gauges; Screw-thread
measuring machines and instruments;
Screw-tapping gauges; Micrometer gauges;
Comparators; Slide calipers; Vacuum
gauges; Calipers; Transparency measuring
apparatus; Flatness testing machines and
instruments; Surface roughness testing
machines and instruments; Automatic
humidity control apparatus; Automatic
pressure control apparatus; Automatic iquid
level control apparatus; Automatic liquidflow control apparatus; Automatic heat
control apparatus; Automatic combustion
control apparatus; Thermostats; Automatic
vacuum control apparatus; Program control
apparatus;
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 ليس لألغراض،مقياس السطوح؛ مقياس درجة الحرارة
الطبية؛ عدادات مياه؛ موازين؛ مساطر ]أدوات قياس[؛
مقاييس درجات حرارة؛ مقاييس سرعة؛ مقاييس
اإلرتفاع؛ مقاييس شدة الضوء؛ مقاييس التسفيع؛
مقياس تدفق؛ مقاييس االنكسار؛ مقياس الضغط
ُ ْ
َ ثاف
البول (مقياس الثقل
الجوي؛ مقياس كثافة؛ ِمك
النوعي للبول)؛ مقياس السكر؛ مقياس العمل؛ مقياس
الحركية؛ مقياس الكثافة؛ مقياس التغيير؛ مؤشرات
[مؤشرات للكمية]؛ مقياس الثقل النوعي لألحماض؛
مقياس الضوضاء؛ مؤشرات السرعة؛ أجهزة فحص
السرعة للمركبات؛ الضغط في إطارات المركبات
(مؤشرات أوتوماتيكية للضغط المنخفض في إطارات
المركبات)؛ مقياس الرطوبة؛ مقاييس للكبريتيت؛
مقاييس الكحولية في السوائل؛ أجهزة قياس
الضغط؛ مؤشرات الضغط؛ أجهزة قياس الضغط؛
موازين التسوية الكحولية (تستخدم للتحقق من
 درجة)؛45 أن سطحا عموديا أو افقيا أو على زاوية
ُّ
ُ ُ مقياس كثافة السوائل؛ م ْق
عاع َّية)؛
ِ ياس الج ْرعات (الش
ِ
مقاييس السعرات الحرارية؛ مقاييس الملوحة؛
مقاييس التدفق؛ مقاييس كثافة اللبن؛ مقاييس
الحمضية للبطاريات؛ مقاييس درجة اللزوجة؛ أدوات
قياس إحداثي؛ مقاييس االهتزازات؛ معدات قياس
[معدات قياس سرعة السفينة]؛ مقاييس االستقطاب؛
عداد الدورات؛ مقاييس الزاوية؛ مؤشرات الميل؛
حلقات معايرة؛ أجهزة قياس الطول؛ آالت وأدوات
قياس المثالب الحلزونية؛ أجهزة قياس االنصهار؛
أجهزة قياس الميكروميتر؛ أجهزة المقارنة؛ الفرجار؛
مقاييس الفراغ؛ مقاييس السماكة؛ أجهزة قياس
الشفافية؛ آالت وأدوات فحص االستواء؛ آالت وأدوات
فحص خشونة السطوح؛ أجهزة تحكم تلقائي للرطوبة؛
أجهزة تحكم تلقائي للضغط؛ أجهزة تحكم تلقائي
في مستوى السيولة؛ أجهزة تحكم تلقائي في تدفق
السائل؛ أجهزة تحكم تلقائي في السخونة؛ أجهزة
تحكم تلقائي في االحتراق؛ منظم حرارة؛ أجهزة تحكم
تلقائي في الفراغ؛
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أجهزة تحكم مبرمج؛ آالت اختبار صالبة؛ آالت اختبار
مرونة؛ أجهزة لقياس المتانة لهياكل إسمنتية؛ أجهزة
فحص توازن؛ أجهزة فحص مادة معدنية؛ أجهزة
فحص التواء؛ أجهزة فحص نسيج؛ أجهزة فحص
اسمنت؛ أجهزة فحص انضغاط؛ أجهزة فحص قابلية
السحب؛ أجهزة فحص توتر؛ أجهزة فحص تصادم؛
أجهزة فحص خرسانة؛ أجهزة فحص لدونة؛ أجهزة
تسجيل مسافة؛ أجهزة قياس مسافة؛ أدوات لقياس
الزوايا [تيودوليت]؛ أجهزة الكشف -مكشافات( -أجهزة
الكشف المعدنية) لالستخدام في األغراض الصناعية
أو العسكرية؛ مناطيد األرصاد الجوية؛ إبر مغناطيسية
ألدوات مراقبة األرصاد الجوية؛ مكثفات الغاز؛ فرجار؛
أجهزة فحص حالة الطقس؛ أدوات قياس زاوية
السمت؛ مقاييس الخطوات؛ أجهزة قياس مؤشر عدم
الراحة؛ قضبان ألداة كشف مكان وجود الماء تحت سطح
األرض؛ أجهزة تسجيل المسافة المقطوعة بالميل
للمركبات؛ أجهزة تحديد العمق البحري؛ مؤشرات
مستوى الماء؛ موازين التسوية الكحولية (تستخدم
للتحقق من أن سطحا عموديا أو افقيا أو على زاوية 45
درجة)؛ آالت قياس المستوى ]للمسح[؛ قضبان االستواء
]للمسح[؛ أجهزة للمسح الطوبوغرافي؛ الساعات الرملية
لمراقبة غليان البيض [الساعات الرملية]؛ أجهزة قياس
المطر؛ أجهزة قياس طوابع البريد؛ جهاز السدسية؛
أدوات رصد جوي صناعية (أجهزة)؛ أجهزة تسجيل
شدة أشعة الشمس؛ بوصلة مغناطيسية؛ بوصلة
جيروسكوبية مغناطيسية؛ بوصلة جيروسكوبية؛
مقاييس توقف؛ أجهزة اكتشاف األلغام؛ مقياس
حرارة األرض؛ أجهزة قياس الزالزل؛ تلسكوبات زينيث؛
كرات سماوية؛ أواني زجاجية للقياس؛ سالسل مسح؛
أهداف ]لقضبان تحديد المستوى[؛ رصاص صوت؛
خطوط صوت؛ عوامات لقياس سرعة تدفق تيار الماء؛
مقياس السرعة؛ عدادات أجرة سيارات التاكسي؛ أدوات
عبور ]للمسح[؛ مقياس األوكتانات (ثمن محيط الدائرة)؛
أجهزة توازن؛ قضبان مستوى ]للمسح[؛ مقاييس شدة
الريح؛ جورب الريح (لتحديد اتجاه الريح)؛ جلود [أجهزة
لقياس كثافة الجلود]؛
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Hardness testing machines; Rubber testing
machines; Apparatus for measuring the
strength of concrete structures; Balance
testers; Metallic material testers; Lumber
;testers; Torsion testers; Textile testers
;Cement testers; Compression testers
Ductility testers; Tension testers; Impact
;testers; Concrete testers; Plastic testers
Distance recording apparatus; Distance
;measuring apparatus; Theodolites
Metal detectors for industrial or military
;purposes; Meteorological balloons
Magnetic needles for meteorological
;observation instruments; Aerometers
Compasses; Weathering testers; Azimuth
instruments; Pedometers; Discomfortable
;index gauges; Photogrammetric machines
Rods for water diviners; Milage recorders
for vehicles; Marine depth finders; Water
level indicators; Spirit levels; Level
;]measuring machines [for surveying
;Levelling rods [for surveying]; Alidades
;Egg timers [sandglasses]; Rain gauges
Postage stamp meters; Sextants; Artificial
;)meteorological instruments(apparatus
Sunshine recorders; Magnetic
compasses; Meridian transits; Magnetic
gyrocompasses; Gyrocompasses; Parking
meters; Mine detecting apparatus; Earth
;thermometer; Seismographic apparatus
;Zenith telescopes; Celestial globes
;Measuring glassware; Surveying chains
Targets [for levelling rods]; Sounding
leads; Sounding lines; Rod-floats for
;measuring velocity of water current
Tachometers; Taximeters; Transits
[for surveying]; Octants; Balancing
;]apparatus; Levelling rods [for surveying
Anemometers; Wind socks [for indicating
wind direction]; Leather (Appliances for
;)measuring the thickness of -
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Marine compasses; Dustproof glasses;
Anti-glare glasses; Eyeshades; eyeglasses;
Sunglasses; Glasses with a handle;
Swimming goggles; Goggles for sports;
Spectacle glasses; Eyeglass chains(cords);
Eyeglass cases; Eyeglass frames; Pincenez; Pince-nez cords; Pince-nez cases;
Pince-nez mountings; Contact lenses;
Contact lens cleaning apparatus; Containers
for contact lenses; Adding machines;
Calculating disks; Cash registers; Punched
card machines for offices; Photo-copying
machines; Invoicing machines; Manual
calculators; False coin detectors; Job
performance recorders; Electric calculators;
Totalizators; Credit card terminals; Time
recorders; Time stamping machines; Voting
machines; Cash exchangers; Automatic
cash sorting and counting machines;
Money counting and sorting machines;
Accounting machines; Gas leak alarms;
Anti-theft alarm apparatus [other than for
vehicles]; Flame sensors; Smoke sensors;
Heat sensors; Sound alarms; Alarm
bells, electric; Fire alarms; Automatic
turnstiles; Door closers, electric; Door
openers, electric; Arc welding apparatus;
Electric arc welding apparatus; Electric
arc cutting apparatus; Rheostats; Relays,
electric; Electric circuit closers; Reactors;
Stage lighting regulators; Connection
boxes; Switchboards; Distributing
boards [electricity]; Distribution boxes
[electricity]; Branch boxes [electricity];
Cell switches [electricity]; Solenoid
valves [electromagnetic switches];
Inductors [electricity]; Induction voltage
regulators; Inverters [electricity]; Terminals
[electricity]; Transformers [electricity];
Switches, electric; Armatures [electricity];
Resistances, electric; Converters, electric;
Contacts, electric;
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بوصلة بحرية؛ نظارات مانعة للغبار؛ نظارات مضادة
ألشعة الكمبيوتر؛ مظلالت العيون (أغطية توضع
 تستعمل في، على العيون و تلف من وراء الرأس
الطائرات)؛ نظارات؛ نظارات شمسية؛ نظارات مع
مقبض؛ نظارات سباحة؛ نظارات لأللعاب الرياضية؛
عدسات نظارات؛ سلسلة نظارات؛ علبة نظارات؛
إطارات نظارات؛ نظارات أنفية؛ سلسلة نظارات
أنفية؛ علبة نظارات أنفية؛ سنادة نظارات أنفية؛
عدسات الصقة؛ أجهزة تنظيف عدسات الصقة؛
حاوية للعدسات الالصقة؛ آالت جمع؛ أقراص حاسبة؛
آلة تسجيل نقدية؛ آالت بطاقات مثقبة للمكاتب؛
آالت نسخ وثائق؛ آالت إصدار فواتير؛ آالت حاسبة
يدوية؛ آلة كشف العملة المزيفة؛ آالت تسجيل أداء
عمل؛ آالت حاسبة كهربائية؛ ماكينات تسجيل مبالغ
الرهان المشترك؛ محطات بطاقات االئتمان؛ آالت
تسجيل الوقت؛ آالت ختم الوقت؛ ماكينات لتسجيل
وإحصاء أصوات المقترعين؛ آالت صرف العملة؛ آالت
عد وتخزين آلي للنقدية؛ آالت عد وتصنيف العملة؛
آالت محاسبة؛ أجهزة إنذار تسرب الغاز؛ أجهزة إنذار
ضد السرقة (عدا تلك المعدة للمركبات)؛ مجسات
كشف اللهب؛ مجسات دخان؛ مجسات سخونة؛
 كهربائية؛ أجهزة،أجهزة إنذار صوتية؛ أجراس إنذار
،إنذار حريق؛ أبواب دوارة تعمل آليا؛ آالت إغالق الباب
 تعمل كهربائيا؛،تعمل كهربائيا؛ آالت فتح الباب
أجهزة لحام قوس؛ أجهزة لحام قوس كهربائية؛
أجهزة قطع قوس كهربائي؛ ريوستات [منظمات
التيار]؛ ِمرحالت كهربائية؛ أجهزة إغالق دائرة
كهربائية؛ مفاعالت؛ أجهزة تنظيم إنارة مرحلة؛ علبة
توصيل؛ لوحة مفاتيح ]كهرباء[؛صناديق المفاتيح
[الكهرباء]؛ مفاتيح خاليا [كهرباء]؛ صمامات ملفات
لولبية ]كهرباء[؛ملفات حاثة [كهرباء]؛ أجهزة تنظيم
فولتية؛ محوالت ]كهرباء[؛ محطات ]كهرباء[؛ محوالت
 كهرباء؛ أعضاء اإلنتاج الكهربائي،]كهرباء[؛ مفاتيح
[طاقة كهربائية]؛ مقاومات كهربائية؛ محوالت
كهربائية؛ موصالت كهربائية؛
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Electric current control devices; Current
limiters; Connectors for electric lines;
Wire connectors [electricity]; Voltages
surge protectors; Chargers for electric
batteries; Blinkers [signalling lights];
Current rectifiers; Commutators; Control
panels [electricity]; Lighting ballasts;
Phase modifier; Circuit breakers;
Condensers [capacitors]; Storage battery
chargers; Fuses; Lightning arresters;
Conductors (Lightning -); Anti-interference
devices [electricity]; Circuit closers;
Rotary converters; Dry cells [batteries];
Photovoltaic cells; Wet cells [batteries];
Electric batteries; Solar batteries;
Cables(Fibre[fibre(Am.)]optic); Bare
wires; Power cables; Coaxial cables;
Cables, electric; Wires, electric; Ducts
[electricity]; Telegraph wires; Telephone
wires; Junction sleeves for electric cables;
Junction boxes [electricity]; Terminal
boxes; Telecommunications cables;
Covered wires; Flat irons, electric;
Electric mosquito repellant devices;
Electric buzzers; Electric door bells;
Electric hair-curlers; Make-up removing
appliances, electric; Electric soldering
irons; Electric vending machines [except
electronic vending machine ]; Socks,
electrically heated; Ticket dispensers;
Amusement apparatus adapted for use
with television receivers only; Video
telephones; Manual switching apparatus
[for telecommunication]; Interphones;
Automatic switching apparatus [for
telecommunication]; Telephone sets;
Telephone transmitters; Telephone
receivers; Answering machines; Speaking
tubes; Phototelegraphy apparatus; Manual
telegraph apparatus; Teletypewriters;
Atomatic telegraph apparatus; Transit
switches; Teletypewriters; Teleprinters;
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أجهزة تحكم في التيار الكهربائي؛ أجهزة محددة
للتيار الكهربائي؛ موصالت للخطوط الكهربائية؛
موصالت سلكية ]كهرباء[؛ واقيات تصاعد
الفولتية؛ أجهزة شحن بطاريات كهربائية؛ األضواء
الوامضة [أضواء إلرسال اإلشارات]؛ مقومات التيار؛
أجهزة عكس التيار؛ لوحات تحكم ]كهرباء[؛أجهزة
موازنة التيار لوسائل اإلنارة؛ أجهزة تعديل الفاز؛
قواطع دائرة كهربائية؛ مكثفات (مكثفات)؛ شواحن
بطارية تخزين؛ مصهرات؛ واقيات صواعق؛ موصالت
] (موصالت ضوئية)؛ أجهزة مضادة للتشويش
كهرباء[؛ وحدات إغالق دوائر كهربائية؛ محوالت
دوارة؛ خاليا جافة ]بطاريات[؛ خاليا ضوئية؛ خاليا
رطبة ]بطاريات[؛ بطاريات كهربائية؛ بطاريات طاقة
شمسية؛ كابالت ليفية شفافة؛ كابالت مكشوفة؛
كابالت طاقة؛ كابالت محورية؛ كابالت كهربائية؛
أسالك كهربائية؛ قنوات ]كهرباء[؛ أسالك تلغراف؛
أسالك هاتف؛ علب توصيل للكبالت الكهربائية؛
أطراف توصيل [للكهرباء]؛ كوابل اتصاالت؛ أسالك
مغطاة؛ مكوى كهربائي مسطح؛ أجهزة كهربائية
طاردة للبعوض؛ طنانة كهربائية؛ أجراس الباب
الكهربائية؛ أجهزة تمويج الشعر الكهربائية؛
أجهزة إزالة الماكياج الكهربائية؛ آلة لحام
]الحديد الكهربائية؛ ماكينات البيع الكهربائية
ما عدا ماكينات البيع االلكترونية[؛ جوارب مدفأة
كهربائيا؛ موزعات بطاقات؛ أجهزة تسلية تم
تكييفها لتستخدم الستقبال البث التلفزيوني
فقط؛ هواتف صوت وصورة؛ أجهزة تحويل
يدوية ]ألجهزة االتصاالت[؛ أجهزة هواتف بينية؛
أجهزة تحويل آلية ]ألجهزة االتصاالت[؛ أجهزة
هاتفية؛ ميكروفونات الهاتف؛ أجهزة استقبال
بث تلفزيوني؛ آالت رد آلي على الهاتف؛ أنابيب
التخاطب؛ أجهزة إرسال الصور تلغرافيًا؛ أجهزة
تلغراف يدوية؛ آالت كاتبة عن بعد؛ أجهزة تلغراف
آلية؛ مفاتيح تحويل؛ طابعات عن بعد؛
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Facsimile machines; Open-wire
transmission machines and apparatus;
Carrier repeater machines and
apparatus; Voice frequency transmission
machines and apparatus; Power-line
transmission machines and apparatus;
Cable transmission machines and
apparatus; Radio transmitters;
Radio receivers; Video cameras for
broadcasting; Clock radios; Receivers
(Audio-- and video--); Transmitters
[telecommunication]; Television
transmitters; Television receivers [TV
sets]; Prompters for televisions; Satellite
television receiving apparatus; Fixed
multichannel communication apparatus;
Fixed single channel communication
apparatus; Communications apparatus
for ships; Walkie-talkies; Radio pagers;
Communications apparatus for aircraft;
Portable communications apparatus; Radar
apparatus; Direction finders; Telemetering
controllers; Sound recorders [except for
movies]; Recorded message senders;
Coin-operated musical automata [juke
boxes]; Record players; Megaphones;
Video disc players; Video recorders; Video
cassettes; Jukeboxs for music; Sound
recording apparatus; Acoustic conduits;
Sound transmitting apparatus; Sound
reproduction apparatus; Acoustic couplers;
Electric phonographs; Diaphragms
[acoustics]; Limiters [electricity]; Cassette
players; Compact disc players [CDP];
Loudspeaking apparatus and instruments;
Digital versatile disc [DVD] players;
MPEG audio layer-3 [MP3] players;
Detectors; High-frequency apparatus;
Head cleaning tapes for recorders; Sound
recording discs; Sound recording strips;
Dials; Blank record disks; Microphones;
Modems; Masts for wireless aerials;
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أجهزة فاكس؛ أجهزة وآالت تراسل كيبل مفتوح؛
أجهزة وآالت مكرر نواقل؛ آالت وأجهزة تراسل تردد
صوت؛ أجهزة وآالت تراسل خط مفتوح؛ أجهزة وآالت
تراسل سلكي؛ أجهزة بث موجات راديو؛ أجهزة
استقبال راديو؛ كاميرات فيديو للبث؛ أجهزة راديو مع
ساعة توقيت؛ أجهزة استقبال (صوت وصورة)؛ أجهزة
تراسل ]اتصاالت[؛ أجهزة تراسل تلفزيوني؛ أجهزة
استقبال بث تلفزيوني ]أجهزة تلفزيون[؛ ملقنات
ألجهزة التلفزيون؛ أجهزة استقبال بث تلفزيوني
باألقمار الصناعية؛ أجهزة اتصاالت متعددة القنوات
الثابتة؛ أجهزة اتصاالت قناة واحدة ثابتة؛ أجهزة
اتصاالت للسفن؛ جهاز إرسال واستقبال نقال
صغير؛ أجهزة استدعاء السلكية؛ أجهزة اتصاالت
للطائرات؛ أجهزة اتصاالت محمولة؛ أجهزة رادار؛
أجهزة تحديد االتجاه؛ أجهزة تحكم قياس عن بعد؛
أجهزة تسجيل الصوت ]عدا األفالم[؛ أجهزة إرسال
رسائل مسجلة؛ آالت موسيقية أوتوماتيكية الحركة
)(آالت موسيقية أوتوماتيكية الحركة تدار بالعملة
[الجوك بوكس]؛ أجهزة تشغيل االسطوانات؛
األبواق (مضخمات الصوت)؛ مشغالت أقراص فيديو؛
مسجالت فيديو؛ مشغالت كاسيت فيديو؛ صندوق
الموسيقى [موسيقي]؛ أجهزة تسجيل الصوت؛
قنوات صوتية؛ أجهزة تراسل صوت؛ أجهزة إعادة
إنتاج صوت؛ مقرنات صوتية؛ فونوغرافات كهربائية؛
أقراص متذبذبة [علم الصوتيات]؛ محددات ]كهرباء[؛
مشغالت كاسيت؛ مشغالت أقراص مدمجة؛ أجهزة
وآالت مكبرة للصوت؛ مشغالت أقراص دي في دي
 صوتية؛-3 رقمية؛ أجهزة تشغيل أم بي ثري طبقة
أجهزة الكشف (مكشافات)؛ أجهزة عالية التردد؛
أشرطة تنظيف رأس أجهزة التسجيل؛ أقراص
تسجيل صوت؛ شرائح تسجيل الصوت؛ المزولة؛
أقراص تسجيل فارغة؛ ميكروفونات؛ أجهزة موديم؛
هوائي للهوائيات الالسلكية؛

2013/9/10

50

العــــــدد الثـامـــن

Switch board indicating lamps;
مصابيح إشارة للوحات المفاتيح الكهربائية؛ محوالت
Electrical transformers [for
كهربائية (ألجهزة االتصاالت)؛ واقيات (ألجهزة
telecommunication apparatus];
االتصاالت)؛ أشرطة فيديو؛ أجهزة تعقيم ألجهزة
Protectors [for telecommunication
- الهاتف؛ هوائيات؛ محوالت؛ أقراص مدمجة صوت
apparatus]; Videotapes; Sterilizers for
صورة غير معالجة؛ ملفات كهربائية؛ حامالت للملفات
telephone receivers; Antennas; Adaptors;
الكهربائية؛ محوالت كهربائية؛ محوالت تردد تيار
Unprocessed audio-vidio compact disc;
Coils, electric; Holders for electric
كهربائي؛ ملفات خنق (معاوقة)؛ أجهزة استقبال
coils; Converters; Frequency converters;
(ألجهزة االتصاالت)؛ مقابس كهربائية؛ مصعد
Choking coils [impedance]; Pickups [for
قطب كهربائي موجب؛ قطب كهربائي سالب؛ محاور
telecommunication apparatus]; Sockets;
مغناطيسي؛ مغناطيس (زينة)؛ قطب كهربائي سالب؛
Anodes; Cathodes; Magnetic cores;
أغطية للمخارج الكهربائية؛ مقابس؛ قفازات للوقاية
Magnets (Decorative-); Electrodes;
من األشعة السينية لألغراض الصناعية؛ قفازات
Covers for electric outlets; Plugs;
Gloves for protection against X-rays for
للوقاية من الحوادث؛ قفازات للغواصين؛ خوذات
industrial purposes; Gloves for protection واقية؛ خوذات واقية للرياضة؛ خوذات للجنود؛ أقنعة
against accidents; Gloves for divers;
غاز؛ أقنعة التنفس [بخالف االستخدام في التنفس
Protective helmets; Protective helmets for
االصطناعي]؛ أقنعة واقية من الغبار؛ أقنعة واقية؛
sports; Solderers› helmets; Gas masks;
أقنعة واقية أثناء لحام المعادن
Respiratory masks [other than for artificial
respiration]; Dust masks; Protective
masks; Welding masks
In the name of: Hyundai Corporation

 هيونداي كوربوريشن: بأسم

Address: 140-2, Gye-dong, Jongno-gu,
Seoul, Republic of Korea

, سيؤول,غو- جونغنو,دونغ- غيي,2-140 : العنوان
جمهورية كوريا

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 43 (

Trade Mark No.: 21963
In Class: 11
Date: 04/12/2012

21963 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2012/12/04 : التاريخ

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

من اجل  :أجهزة لإلنارة والتدفئة وتوليد البخار
والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية واإلمداد بالمياه
ولألغراض الصحية؛ مكيفات الهواء ،تبريد الهواء؛
أجهزة تنقية الهواء؛ البيديه [الشطاف]؛ وحدات
تكييف مركزي؛ مزيل رطوبة؛ مروحة كهربائية؛ سخان
كهربائي؛ موقد كهربائي؛ فرن كهربائي؛ حجرات
تجميد؛ سخان يعمل بالغاز؛ فرن وموقد تعمل بالغاز؛
جهاز ضبط الرطوبة في الهواء؛ مجففات للمغسلة،
كهربائية؛ فرن ميكروويف؛ مدفأة بالزيت؛ مشعاع؛
غطاء شفط أبخرة الفرن؛ ثالجات؛ ضاغط ؛ موتور ضاغط
لغاز الثالجات؛ وحدة تعقيم؛ وحدة تهوية؛ موزعات
ماء؛ سخان ماء؛ وحدة تنقية ماء؛ مبرد النبيذ؛ آلة صنع
قهوة إسبريسو؛ ملقم كهربائي؛ آلة عمل األريبا؛
بطانية كهربائية؛ آلة صنع خبز كهربائية؛ مبخرة
كهربائية للطعام؛ مقالة كهربائية؛ شواية كهربائية؛
آلة تجفيف الشعر الكهربائية؛ آلة تجفيف اليدين
الكهربائية؛ ماكينة عمل الثلج الكهربائية؛ غالية
كهربائية؛ ماكينة عجن كهربائية؛ مقالة كهربائية؛ آلة
عمل المعكرونة كهربائية؛ آلة عمل الفشار كهربائية؛
طباخ ضغط كهربائي؛ طباخ أرز كهربائي؛ ماكينة عمل
الساندويشات كهربائية؛ طباخ بطيء كهربائي؛ وعاء
حراري كهربائي؛ محمصة كهربائية؛ ماكينة عمل
حلويات الوفل؛ مصباح مكتب؛ مصابيح كهربائية
[مصابيح]؛ مصابيح فلورست؛ مصابيح هالوجين؛
مصابيح ميركوري عالية الضغط؛ مصابيح صوديوم
عالية الضغط؛ مصابيح زئبقية عالية الضغط؛ مصابيح
باعث صمام ثنائي؛ إنارة؛ مصابيح هاليد معدنية؛
بادئات إنارة للمصابيح؛ مصابيح؛ فوانيس إنارة
للطوارئ؛ إنارة مخرج طوارئ؛ مصابيح متوهجة؛ لمبات
متوهجة؛ لمبات فلورست مستقيمة ودائرية؛ لمبات
هالوجين ولمبات توفير طاقة؛ صحية؛ حمامات بخارية؛
شواية تعمل بالغاز؛ وحدات تنقية الماء لألغراض
المنزلية؛ أجهزة تعقيم أطباق؛ أفران غاز؛ حوارق تعمل
بالغاز؛ طباخ غاز؛ حوارق تستخدم في رحالت التخييم؛
آلة تحميص؛ آلة تحميص شعير؛ صخور الالفا
لتستخدم في مواقد الشواء؛ حوارق وهاجة؛
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In Respect of: Apparatus for lighting,
heating, stream generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes; Air
;conditioner; Air cooler; Air purifier; Bidet
Chiller; Dehumidifier; Electric fan; Electric
;heater; Electric stove; Electric oven
;Freezer; Gas heater; Gas oven and stove
Humidifier; Laundry dryer; Microwave
;oven; Oil heater; Radiator; Range hood
;Refrigerator; Compressor for refrigerator
;Sterilizer; Ventilator; Water dispenser
;Water heater; Water purifier; Wine cooler
;Coffee machine and espresso maker
;Electric buffet server; Electric arepa maker
;Electric blanket; Electric bread maker
;Electric food steamer; Electric fryer
Electric grill; Electric hair dryer; Electric
hand dryer; Electric ice maker; Electric
kettle; Electric kneading machine; Electric
pan; Electric pasta machine; Electrical
;popcorn machine; Electric pressure cooker
Electric rice cooker; Electric sandwich
maker; Electric slow cooker; Electric
thermo pot; Electric toaster; Electric waffle
maker; Desk lamp; Flash light; Fluorescent
lamp; Halogen lamp; High pressure
;mercury lamp; High pressure sodium lamp
Incandescent lamp; LED(Light Emitting
Diode) lamp; Lighting fixture; Metal halide
;lamp; Starter and ballast for lamp; Bulb
Emergency lantern fixture; Emergency exit
fixture; Incandescent bulb; Incandescent
bulb candle; Incandescent bulb ball; Linear
and circular florescent; Halogen bulb and
;energy saving lamp; Sanitary; Sauna
Gas grills, Water purifiers for household
purposes; Dish disinfectant apparatus; Gas
ranges; Gas burners; Gas cocks; Burners
;for camping; Roasters; Malt roasters
;Lava rocks for use in barbecue grills
;Incandescent burners
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Oxhydrogen burners; Germicidal burners;
Petrol burners; Portable petroleum furnaces
for cooking; Acetylene burners; Alcohol
burners; Ovens; Oil burners; Bakers›
ovens; Kitchen ranges [ovens]; Portable
clay furnaces for cooking; Meat smoking
apparatus; Gasoline burners; Ice boxes
[except for portable]; Ice refrigerators;
Spuds for toilet stools and urinal
receptacles; Toilet bowls; Toilet seats;
Bidets; Urinals [vessels]; Disinfectant
dispensers for rinsing lavatory; Showers;
Shower cubicles [enclosures (Am.)]; Washhand basins [parts of sanitary installations];
Washstands; Bath tubs; Bath linings;
Prefabricated bathrooms; Gas boilers; Gas
stoves; Boilers for household purposes;
Hearths; Dampers for heating; Warming
pans; Radiator caps; Radiators; Petroleum
stoves; Coal stoves; Heaters for instant
hot water; Hot-air heating apparatus;
Air heating furnaces; Hot-water heating
apparatus; Steam heating equipment;
Fire pots; Gas refrigerators; Refrigerating
machines; Cooling evaporators; Cooling
towers; Cooling tanks; Fans for ventilators;
Gas lamps; Gas mantles; Lamp globes;
Lampshade holders; Lamp hanging
supports; Lamp casings; Lamp reflectors;
Lamp glasses; Porcelain oil lamps; Oil
lamps; Chinese lanterns; Kerosene lamps;
Flares; Waste water treatment tanks for
household purposes; Hydrants; Excretion
tanks consisting of 3 parts; Drip irrigation
emitters[irrigation fittings]; Water taps;
Water-pipes for sanitary installations;
Drinking fountains; Night soil disposal
installations; Ornamental fountains; Solar
collectors [heating]; Watering machines
for agricultural purposes; Drying apparatus
for fodder and forage; Gas scrubbing
apparatus; Air sterilizers;

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

حوارق أكسيهيدروجين؛ حوارق مبيدة للجراثيم؛ حوارق
تعمل بالبترول؛ أفران متنقلة تعمل بالبترول تستخدم
في الطبخ؛ حوارق أسيتيلينية؛ حوارق الكحول؛ أفران؛
حوارق زيت؛ أفران خبازين؛ أفران مطبخ (أفران)؛ أفران
طين محمولة للطبخ؛ أجهزة تدخين اللحوم؛ حوارق
بنزين؛ صناديق الثلج (عدا المحمولة)؛ ثالجات تجميد؛
مسحاة لكرسي الحمام وأوعية مبولة؛ مقاعد تواليت؛
مرحاض؛ مبولة (حوض)؛ وسائل توزيع مطهرة
لشطف للمراحيض؛ الدش؛ كبائن االستحمام [أماكن
مغلقة]؛ أحواض لغسل األيدي [أجزاء من التركيبات
الصحية]؛ مغسلة؛ حوض استحمام؛ بطانات حمام؛
حمامات جاهزة؛ غاليات تعمل بالغاز؛ أفران تعمل
بالغاز؛ غاليات لالستخدام المنزلي؛ مواقد؛ منظمات
خانقة [للتسخين]؛ أوعية للتسخين؛ كبسوالت أجهزة
اإلشعاع؛ أجهزة إشعاع حراري؛ مواقد بترولية؛ مواقد
تعمل بالفحم؛ سخانات لتسخين فوري للماء؛ أجهزة
تدفئة بالهواء الساخن؛ أفران تعمل بالهواء الساخن؛
أجهزة تدفئة بالماء الساخن؛ معدات تدفئة بالبخار؛
قدور نارية؛ ثالجات تعمل بالغاز؛ آالت تثليج؛ مباخر
تبريد؛ أبراج تبريد؛ خزانات تبريد؛ مراوح للتهوية؛
مصابيح غازية؛ رتينة للمصباح؛ كرات للمصابيح؛
حوامل مظلة المصباح؛ دعامات تعليق المصباح؛ أغلفة
للمصباح؛ عاكسات إنارة مصباح؛ زجاجات للمصباح؛
لمبات تعمل بالزيت؛ فوانيس صينية؛ مصابيح تعمل
بالكيروسين؛ مشاعل؛ خزانات معالجة المياه العادمة
لالستخدام المنزلي؛ حنفيات؛ خزانات فرز من ثالث
أجزاء؛ بواعث للري بالتنقيط (تجهيزات ري)؛ حنفيات
ماء؛ أنابيب مياه للتركيبات الصحية؛ صنابير مياه
شرب؛ تركيبات للتخلص من التربة؛ نوا فير للزينة؛
وحدات تجميع الطاقة الشمسية (تسخين)؛ ماكينات
ري لألغراض الزراعية؛ تركيبات ترشيح الهواء؛ أجهزة
وماكينات تنقية الهواء؛

العــــــدد الثـامـــن
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أجهزة تأين لمعالجة الهواء؛ أجهزة إلزالة الروائح
الكريهة من الهواء؛ محطات تحلية مياه؛ حجرات نظيفة
(تركيبات صحية)؛ وحدات تعقيم الماء؛ تركيبات
تنقية الماء؛ وحدات خلط الكلور في مياه برك السباحة؛
مولدات اسيتيلين؛ مبادالت حرارية (ليست أجزاء من
ماكينات)؛ أجهزة تنقية الزيت؛ منشآت البلمرة؛ أبراج
تقطير للتكرير؛ وحدات تبخير؛ قدر بخاري (للمعالجات
الكيميائية)؛ أجهزة مأخذ مياه؛ تركيبات تنقية مياه
صرف صحي؛ أجهزة تجفيف للمعالجة الكيميائية؛
وحدات تعقيم الحليب؛ أجهزة تجفيف للمواد العضوية
الغذائية؛ أجهزة تبريد مشروبات؛ ماكينات وأجهزة عمل
الثلج؛ وحدات بسترة؛ مصابيح إنارة الطرق؛ لمبات السالمة
لتستخدم تحت األرض؛ لمبات مبيدة للجراثيم لتنقية
الهواء؛ لمبات نيون؛ فوانيس؛ لمبات دينامو؛ مصابيح
تفريغ وتجهيزاتها؛ مصابيح أشعة فوق بنفسجية،
ليست لالستخدام الطبي؛ مصابيح مبيدة للجراثيم؛
ثريات؛ لمبات سطح الماء؛ لمبات زئبقية؛ أضواء أحواض
السمك؛ أضواء كاشفة؛ مصابيح قوس؛ مصابيح سالمة؛
أضواء للغطس؛ أضواء زينة؛ مصابيح أشعة تحت الحمراء؛
مشاعل كهربائية لإلنارة؛ مصابيح صيد األسماك؛ أضواء
السقف؛ أضواء كهربائية لشجرة عيد الميالد؛ مصابيح
عادية؛ أضواء كاشفة؛ لمبات طاقة شمسية صناعية؛
أضواء كاشفة؛ كشافات جيب؛ آالت تجفيف شعر
(مجففات)؛ مبردات غرفة لالستخدام المنزلي؛ بطانيات
كهربائية ،ليس لالستخدام الطبي؛ وسائد تدفئة
كهربائية (وسائد) ،ليست لالستخدام الطبي؛ ثالجات
كهربائية؛ ثالجة عرض كهربائية؛ أفران كهربائية؛ مدفئ
(مدفئات) للقدمين يعمل بالكهرباء؛ مجففات للمغسلة،
كهربائية؛ قدور طبخ بالضغط؛ كهربائية؛ قدور الطبخ
بالضغط الكهربي؛ أدوات كهربائية لتحميص الكعك
المعد من حليب وبيض ودقيق؛ أجهزة كهربائية لعمل
لبن الزبادي؛ مدفأة كهربائية لزجاجات تغذية األطفال؛
ماكينات عمل القهوة ،كهربائية؛ مرشحات قهوة،
كهربائية؛ أجهزة كهربائية للترشيح بالتخلل للقهوة؛
مقالي عميقة ،كهربائية؛ قاذفات غاز الفحم ،كهربائية؛
أغطية كهربائية للفراش؛ مدفئات أقدام،
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Air filtering installations; Air purifying
apparatus and machines; Ionization
apparatus for the treatment of air; Air
deodorizing apparatus; Desalination
plants; Clean chambers [sanitary
installation]; Water sterilizers; Water
purification installations; Swimming pools
;chlorinating units; Acetylene generators
;]Heat exchangers [not parts of machines
Oil-scrubbing apparatus; Polymerization
installations; Retorts; Refining towers
for distillation; Evaporators; Steamers
[for chemical processing]; Water intake
apparatus; Purification installations
for sewage; Drying apparatus for
;chemical processing; Milk sterilizers
Dehydrating(Apparatus for-) foodstuffs
organic materials; Beverages cooling
;apparatus; Ice machines and apparatus
Pasteurizers; Street lamps; Safety lamps
for underground use; Germicidal lamps
;for purifying air; Neon lamps; Lanterns
Dynamo lamps; Discharge lamps and
their fittings; Incandescent lamps and
their fittings; Ultraviolet ray lamps, not
;for medical purposes; Germicidal lamps
Chandeliers; Water surface lamps; Mercury
;lamps; Aquarium lights; Spotlights
;Arc lamps; Safety lamps; Diving lights
;Fairy lights for festive decoration
Infrared lamps; Torches for lighting; Fish
gathering lamp; Ceiling lights; Electric
lights for Christmas trees; Standard
lamps; Searchlights; Artificial solar
;lamp; Floodlights; Pocket searchlights
Hair driers [dryers]; Room coolers for
household purposes; Electric blankets,
not for medical purposes; Electric heating
;cushions [pads], not for medical purposes
Electric refrigerators; Electric refrigerating
showcases; Electric ranges; Foot muffs,
;electrically heated

2013/9/10
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Laundry dryers, electric; Pressure cooking
saucepans, electric; Autoclaves [electric
pressure cookers]; Waffle irons, electric;
Electric appliances for making yogurt;
Electric heaters for feeding bottles; Coffee
machines, electric; Coffee filters, electric;
Coffee percolators, electric; Deep fryers,
electric; Coal gas ejectors, electric; Electric
bed cloths; Electric foot warmers; Electric
coffeepots; Electric cookers; Electric
dehydrator; Electric cooking stoves;
Electric furnaces [for household purposes];
Electrically heated carpets; Microwave
ranges; Bed warmers

العــــــدد الثـامـــن

 كهربائية؛ طباخ كهربائي؛،كهربائية؛ ركوة قهوة
مجففات كهربائية؛ أفران طبخ كهربائية؛ أفران
كهربائية (لالستخدام المنزلي)؛ سجاد مدفأ كهربائيا؛
أفران ميكروويف؛ مدفئات فراش

In the name of: Hyundai Corporation

 هيونداي كوربوريشن: بأسم

Address: 140-2, Gye-dong, Jongno-gu,
Seoul, Republic of Korea

, سيؤول,غو- جونغنو,دونغ- غيي,2-140 : العنوان
جمهورية كوريا

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 44 (

Trade Mark No.: 21964
In Class: 30
Date: 04/12/2012
In Respect of: Rice
In the name of: Novarroz-Produtos
Alimentares, S.A.

21964 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2012/12/04 : التاريخ
 االرز: من اجل
.ايه. اس,برودوتوس اليمينتاريس- نوفاروز: بأسم

Address: Rua da Moura, No.43, Adaes,
UL, 3721-909 OLIVEIRA DE AZEMEIS,
PORTUGAL

909-3721 , يو ال, ادايس,43. نو. راو دا مورا: العنوان
 البرتغال,اوليفيرا دي ازيميس

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10
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( ) 45

Trade Mark No.: 21967

العالمة التجارية رقم 21967 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 04/12/2012

التاريخ 2012/12/04 :

In Respect of: Rice

من اجل  :االرز

In the name of: Novarroz-Produtos
Alimentares, S.A.

بأسم  :نوفاروز-برودوتوس اليمينتاريس ,اس.ايه.

العنوان  :راو دا مورا .نو ,43.ادايس ,يو الAddress: Rua da Moura, No.43, Adaes, UL, 3721- 909-3721 ,
909 OLIVEIRA DE AZEMEIS, PORTUGAL
اوليفيرا دي ازيميس ,البرتغال
Address for Services:

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

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

( ) 46

العالمة التجارية رقم 21968 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2012/12/04 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز
والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة  ،الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب  ،الخبز
والمعجنات والحلويات  ،والحلوى المثلجة  ،العسل
ودبس السكر ،الخميرة ومسحوق الخبازة  ،الملح
والخردل والخل الصلصات (التوابل)  ،البهارات ،الثلج
بأسم  :نوفاروز-برودوتوس اليمينتاريس ,اس.ايه.

Trade Mark No.: 21968
In Class: 30
Date: 04/12/2012
In Respect of: Coffee, tea, cocoa and
artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour
and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery; ices; sugar, honey,
;treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard
vinegar, sauces (condiments); spices; ice
In the name of: Novarroz-Produtos
Alimentares, S.A.

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

Address: Rua da Moura, No.43, Adaes, UL, 3721- 909-3721 , يو ال, ادايس,43. نو. راو دا مورا: العنوان
909 OLIVEIRA DE AZEMEIS, PORTUGAL
 البرتغال,اوليفيرا دي ازيميس
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 47 (
Trade Mark No.: 21971

21971 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 04/12/2012

2012/12/04 : التاريخ

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

 القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز: من اجل
 الدقيق، والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة
 الخبز، والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
 العسل،  والحلوى المثلجة، والمعجنات والحلويات
 الملح،  الخميرة ومسحوق الخبازة،ودبس السكر
 الثلج، البهارات، )والخردل والخل الصلصات (التوابل

In the name of: Novarroz-Produtos
Alimentares, S.A.

.ايه. اس,برودوتوس اليمينتاريس- نوفاروز: بأسم

Address: Rua da Moura, No.43, Adaes, UL, 3721- 909-3721 , يو ال, ادايس,43. نو. راو دا مورا: العنوان
909 OLIVEIRA DE AZEMEIS, PORTUGAL
 البرتغال,اوليفيرا دي ازيميس
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 48 (

Trade Mark No.: 21972
In Class: 30
Date: 04/12/2012

21972 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2012/12/04 : التاريخ

2013/9/10
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In Respect of: Coffee, tea, cocoa and
artificial coffee; rice; tapioca and sago; flour
and preparations made from cereals; bread,
pastry and confectionery; ices; sugar, honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt; mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice

العــــــدد الثـامـــن

 القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز: من اجل
 الدقيق، والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة
 الخبز، والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
 العسل،  والحلوى المثلجة، والمعجنات والحلويات
 الملح،  الخميرة ومسحوق الخبازة،ودبس السكر
 الثلج، البهارات، )والخردل والخل الصلصات (التوابل

In the name of: Novarroz-Produtos
Alimentares, S.A.

.ايه. اس,برودوتوس اليمينتاريس- نوفاروز: بأسم

Address: Rua da Moura, No.43, Adaes, UL, 3721- 909-3721 , يو ال, ادايس,43. نو. راو دا مورا: العنوان
909 OLIVEIRA DE AZEMEIS, PORTUGAL
 البرتغال,اوليفيرا دي ازيميس
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 49 (

Trade Mark No.: 21973
In Class: 35
Date: 04/12/2012
In Respect of: Creation of advertising
matter to be used for goods and services;
advertising for the promotion and sale of
rice; advertising particularly services for
the promotion of goods
In the name of: Novarroz-Produtos
Alimentares, S.A.

21973 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2012/12/04 : التاريخ
 االعالنات, االعالنات للبضائع والخدمات: من اجل
 خدمات االعالنات لترويج البضائع,لترويج وبيع االرز

.ايه. اس,برودوتوس اليمينتاريس- نوفاروز: بأسم

Address: Rua da Moura, No.43, Adaes, UL, 3721- 909-3721 , يو ال, ادايس,43. نو. راو دا مورا: العنوان
909 OLIVEIRA DE AZEMEIS, PORTUGAL
 البرتغال,اوليفيرا دي ازيميس
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات: مالحظة
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 50

Trade Mark No.: 21976

العالمة التجارية رقم 21976 :

In Class: 36

في الصنف 36 :

Date: 11/12/2012

التاريخ 2012/12/11 :
من اجل  :التأمينات واألعمال المالية.خدمات االغاثة
االنسانية والتنمية الدولية وهي توفير نطاق واسع
من المساعدة المالية الصحاب الدخل المنخفض
ولمجتمعات منكوبه اخرى في مناطق مختلفه  ،وهي
توفير القروض الصغيره لتوسيع او بدء مشاريع تجارية
 ،تمويل التعليم  ،تمويل ترميم المنازل ،تمويل االنتاج
والتسويق واقراض المؤسسات التجارية للبيع بالجمله

In Respect of: ) Internationa development and
humanitarian relief services, namely providing
a wide range of financial assistance to lowincome and other distressed communities in
various areas namely, providein micro credit
to expand or start businesses, fund education,
fund homr improvement,fund agricultural
production and marketing;wholesale
commercial lending to institutions.

بأسم  :كوربوريتف هاوسنج فاونديشن دي  /بي  /ايه
سي اتش اف انتر ناشونال

In the name of: Cooperative housing
foundation d/b/a chf international

العنوان  8601 :جورجيا افينو سويت  800سلفر سبرنج
ماريالند  20910الواليات المتحدة

Address: 8601 Georgia Avenune suite 800
silver spring maryland 20910 united states
Address for Services:

عنوان التبليغ  :سلفيت

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات واالرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 51

العالمة التجارية رقم 21978 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2012/12/11 :

Trade Mark No.: 21978
In Class: 35
Date: 11/12/2012

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10
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من اجل  ) :خدمات خدمات االغاثة االنسانية والتنمية
الدولية خالل المساعدة المحلية وهي تنمية وتنسيق
وتنظيم واجراء المشاريع التطوعيه في طبيعة العمل
مع مجموعات المجتمع لضمان ان يكونوا اصحاب
المصلحة الرئيسيين خالل عملية التنمية ومشاريع
البنية التحتية  ،العمل مع المجتمعات اذ يختارون
المشاريع التي يريدون العمل بها  ،الحصول على
مصالحهم خالل مراحل المشروع ،العمل مع مجموعات
المجتمع المحلي لضمان مشاريع البنية التحتية
لخلق فرص عمل وتدريب مهني وحشد المجتمع او
برامج الديموقراطية ،العمل لمساعدة افراد المجتمع
على معرفة حقوقهم /مسؤولياتهم ،اقامة روابط مع
الحكومات المحلية بحيث يمكن ان يكونوا افضل
المؤيدين  ،ابالغهم بالخدمات المتاحة ،خدمات
التنمية التعاونية ،خدمات البناء الترابطيه ،انشاء
وتعزيز المنظمات الغير حكومية  ،العمل على تنمية
مهارة افراد المجتمع وضعت لتساعدهم خالل عملية
بنائهم مؤسسيًا ،حسب الحاجة ،لمواصلة جهود
التنمية المحلية

In Respect of: ) International development
and humanitarian relief services,through
grassroots assistance, namely developing,
coordinatingorganizing and conducting
volunteer progects in the nature of working
with community groups to ensure they are
key stakeholders throughout the development
process and infrastructure prohects, working
with communities so that they select the
projects they most want to work on , getting
their buy-in throughout all stages of the
prohect, working with local community
groups to ensure infrastructure projects
generate employment , and vocational
training, community mobilization or
democratization programs, working to help
inform community members about their
rights/rsponsibilities, creatin linkages with
their local governments so that they can be
better advocates, informing them of available
services, cooperative development services,
association building services, creation and

بأسم  :كوربوريتف هاوسنج فاونديشن دي  /بي  /ايه
سي اتش اف انتر ناشونال

In the name of: Cooperative housing
foundation d/b/a chf international

العنوان  8601 :جورجيا افينو سويت  800سلفر سبرنج
ماريالند  20910الواليات المتحدة

Address: 8601 Georgia Avenune suite 800
silver spring maryland 20910 united states
Address for Services:

عنوان التبليغ  :سلفيت ص ب 33

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات واالرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 52

العالمة التجارية رقم 21999 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2012/12/11 :

Trade Mark No.: 21999
In Class: 9
Date: 11/12/2012

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :ريموت كنترول +القط ستاليت+كيبل
شبكة
كاميرا+كيبل
ستاليت+دايسك+كيبل
انترنت+كيبل اش دي +دش ستاليت+حمالة السي
دي+موزعات شبكة انترنت

In Respect of: remot
control+LNBsatelite+spliter satelite+cable
satelite diseqc +cable CTV+network
cable+HDcable+dish satelite +lcd holder
+modular plug key jack network

بأسم  :شركة المنار للمفروشات واالدوات الكهربائية
التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة .

In the name of: sharekat almanar
lalmafroshat waladawat alkahrobaiea
altijariyeh alsinaieh

العنوان  :الخليل  -شارع الحرس  -عمارة اللؤلؤة  -الطابق
االرضي

Address: alkhaleel - alo›lo›a bluiding - first
floor

عنوان التبليغ  :الخليل  -شارع الحرس  -عمارة اللؤلؤة
 -الطابق االرضي

Address for Services: alkhaleel - alo›lo›a
bluiding - first floor

( ) 53

العالمة التجارية رقم 22000 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2012/12/11 :

Trade Mark No.: 22000
In Class: 9
Date: 11/12/2012

من اجل  :ريموت كنترول +القط ستاليت+كيبل
شبكة
كاميرا+كيبل
ستاليت+دايسك+كيبل
انترنت+كيبل اش دي +دش ستاليت+حمالة السي
دي+موزعات شبكة انترنت

In Respect of: remot
control+LNBsatelite+spliter satelite+cable
satelite diseqc +cable CTV+network
cable+HDcable+dish satelite +lcd holder
+modular plug key jack network

بأسم  :شركة المنار للمفروشات واالدوات الكهربائية
التجارية الصناعية المساهمة الخصوصية المحدودة .

In the name of: sharekat almanar
lalmafroshat waladawat alkahrobaiea
altijariyeh alsinaieh

العنوان  :الخليل  -شارع الحرس  -عمارة اللؤلؤة  -الطابق
االرضي

Address: alkhaleel - alo›lo›a bluiding - first
floor

عنوان التبليغ  :الخليل  -شارع الحرس  -عمارة اللؤلؤة
 -الطابق االرضي

Address for Services: alkhaleel - alo›lo›a
bluiding - first floor

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  TOPالوصفية واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 54

Trade Mark No.: 22059

العالمة التجارية رقم 22059 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 12/12/2012

التاريخ 2012/12/12 :

من اجل  :العسل ,الفطائر التي اساسها العسل ,االطعمة In Respect of: Honey, honey based pastry; foods
containing honey and/or bee products; beeswax
المحتوية على العسل و/او منتجات النحل ,شمع النحل

بأسم  :فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس
كروسيفيه

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

العنوان  :افنيو دي لوبسيفاتويري 1180 ,37
بروكسيل ,بلجيكا

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام  AL Asalذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 55

العالمة التجارية رقم 22060 :
في الصنف 31 :
التاريخ 2012/12/12 :
من اجل  :النحل وملكات النحل (حيوانات حية)

Trade Mark No.: 22060
In Class: 31
Date: 12/12/2012
)In Respect of: Bees and queen bees (live animals

بأسم  :فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس
كروسيفيه

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

العنوان  :افنيو دي لوبسيفاتويري 1180 ,37
بروكسيل ,بلجي

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

) 56 (

Trade Mark No.: 22061

22061 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 12/12/2012

2012/12/12 : التاريخ

In Respect of: Retail and Wholesales
services in the field of honey, foods
containing honey and/or bee products,
beeswax, beehives, bees and queen bees

 خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة في مجال: من اجل
او منتجات/العسل واالطعمة المحتوية على العسل و
النحل وشمع النحل وخاليا النحل والنحل وملكات النحل

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

 فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس: بأسم
كروسيفيه

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

1180 ,37  افنيو دي لوبسيفاتويري: العنوان
 بلجيكا,بروكسيل

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 57 (

Trade Mark No.: 22062
In Class: 30
Date: 12/12/2012

22062 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2012/12/12 : التاريخ

In Respect of: Honey, honey based
pastry; foods containing honey and/or bee
products; beeswax

, الفطائر التي اساسها العسل, العسل: من اجل
,او منتجات النحل/االطعمة المحتوية على العسل و
شمع النحل

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

 فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس: بأسم
كروسيفيه

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

1180 ,37  افنيو دي لوبسيفاتويري: العنوان
 بلجيكا,بروكسيل

العــــــدد الثـامـــن
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Address for Services:

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة العسل ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 58

Trade Mark No.: 22063

العالمة التجارية رقم 22063 :

In Class: 31

في الصنف 31 :

Date: 12/12/2012

التاريخ 2012/12/12 :

)In Respect of: Bees and queen bees (live animals

من اجل  :النحل وملكات النحل (حيوانات حية)
بأسم  :فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس
كروسيفيه

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

العنوان  :افنيو دي لوبسيفاتويري 1180 ,37
بروكسيل ,بلجيكا

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 59

العالمة التجارية رقم 22064 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2012/12/12 :
من اجل  :خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة في مجال
العسل واالطعمة المحتوية على العسل و/او منتجات
النحل وشمع النحل وخاليا النحل والنحل وملكات النحل

Trade Mark No.: 22064
In Class: 35
Date: 12/12/2012
In Respect of: Retail and Wholesales
services in the field of honey, foods
containing honey and/or bee products,
beeswax, beehives, bees and queen bees

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

 فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس: بأسم
كروسيفيه

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

1180 ,37  افنيو دي لوبسيفاتويري: العنوان
 بلجيكا,بروكسيل

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 60 (

Trade Mark No.: 22065

22065 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 12/12/2012

2012/12/12 : التاريخ

In Respect of: Honey, honey based
pastry; foods containing honey and/or bee
products; beeswax

 االطعمة, الفطائر التي اساسها العسل, العسل: من اجل
 شمع النحل,او منتجات النحل/المحتوية على العسل و

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

 فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس: بأسم
كروسيفيه

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

1180 ,37  افنيو دي لوبسيفاتويري: العنوان
 بلجيكا,بروكسيل

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 61 (

Trade Mark No.: 22067
In Class: 31

22067 : العالمة التجارية رقم
31 : في الصنف

2013/9/10
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Date: 12/12/2012

العــــــدد الثـامـــن

2012/12/12 : التاريخ

In Respect of: Bees and queen bees (live
animals)

) النحل وملكات النحل (حيوانات حية: من اجل

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

 فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس: بأسم
كروسيفيه

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

1180 ,37  افنيو دي لوبسيفاتويري: العنوان
 بلجيكا,بروكسيل

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 62 (

Trade Mark No.: 22068
In Class: 35
Date: 12/12/2012

22068 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2012/12/12 : التاريخ

In Respect of: Retail and Wholesales
services in the field of honey, foods
containing honey and/or bee products,
beeswax, beehives, bees and queen
bees

 خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة في: من اجل
او/مجال العسل واالطعمة المحتوية على العسل و
منتجات النحل وشمع النحل وخاليا النحل والنحل
وملكات النحل

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

 فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس: بأسم
كروسيفيه

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

1180 ,37  افنيو دي لوبسيفاتويري: العنوان
 بلجيكا,بروكسيل

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

) 63 (

Trade Mark No.: 22069

22069 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 12/12/2012

2012/12/12 : التاريخ

In Respect of: Honey, honey based
pastry; foods containing honey and/or bee
products; beeswax

, الفطائر التي اساسها العسل, العسل: من اجل
,او منتجات النحل/االطعمة المحتوية على العسل و
شمع النحل

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

 فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس: بأسم
كروسيفيه

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

1180 ,37  افنيو دي لوبسيفاتويري: العنوان
 بلجيكا,بروكسيل

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 64 (

Trade Mark No.: 22070
In Class: 31
Date: 12/12/2012
In Respect of: Bees and queen bees (live
animals)

22070 : العالمة التجارية رقم
31 : في الصنف
2012/12/12 : التاريخ
) النحل وملكات النحل (حيوانات حية: من اجل

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

 فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس: بأسم
كروسيفيه

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

1180 ,37  افنيو دي لوبسيفاتويري: العنوان
 بلجيكا,بروكسيل

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 22071
In Class: 35
Date: 12/12/2012

22071 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2012/12/12 : التاريخ

In Respect of: Retail and Wholesales
services in the field of honey, foods
containing honey and/or bee products,
beeswax, beehives, bees and queen
bees

 خدمات البيع بالتجزئة وبالجملة في: من اجل
او/مجال العسل واالطعمة المحتوية على العسل و
منتجات النحل وشمع النحل وخاليا النحل والنحل
وملكات النحل

In the name of: Fondation Bienheureuse
Mariam De Jesus Crucifie

 فونديشن بينهيوريوسه ماريام دي جيسوس: بأسم
كروسيفيه

Address: Avenue de l’Observatoire 37,
1180 Bruxelles, Belgium

1180 ,37  افنيو دي لوبسيفاتويري: العنوان
 بلجيكا,بروكسيل

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

2013/9/10

68

العــــــدد الثـامـــن

) 66 (

Trade Mark No.: 22089

22089 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 23/12/2012

2012/12/23 : التاريخ

In Respect of: Pasta and macaroni and
vermicelli products

 منتوجات الباستا والمعكرونة والشعيرية: من اجل

In the name of: Khalil Fuad Khalil Abu-Aita
Address: Saint Joseph Street, Bethlehem,
The West Bank
Address for Services:

 خليل فؤاد خليل ابو عيطة: بأسم
 الضفة الغربية, بيت لحم, شارع ماريوسف: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 67 (

Trade Mark No.: 22090
In Class: 30
Date: 23/12/2012
In Respect of: Pasta and macaroni and
vermicelli products
In the name of: Khalil Fuad Khalil Abu-Aita
Address: Saint Joseph Street, Bethlehem,
The West Bank
Address for Services:

22090 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2012/12/23 : التاريخ
 منتوجات الباستا والمعكرونة والشعيرية: من اجل
 خليل فؤاد خليل ابو عيطة: بأسم
 الضفة الغربية, بيت لحم, شارع ماريوسف: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 22091

22091 : العالمة التجارية رقم

In Class: 12

12 : في الصنف

Date: 23/12/2012

2012/12/23 : التاريخ

In Respect of: Tires for vehicle wheels;
treads for vehicles (roller belts); pneumatic
tires (tyres); repair outfits for inner tubes;
motorcycles; rolling stock for railways;
adhesive rubber patches for repairing inner
tubes; cycles; cable cars; boats.

 مداسات إطارات، إطارات لعجالت المركبات: من اجل
 ُعدة،] إطارات تنفخ بالهواء [إطارات،]للمركبات [سيور دوارة
 دراجات نارية؛ قاطرات وعربات،تصليح لإلطارات الداخلية
السكك الحديدية؛ رقع الصقة من المطاط لترميم اإلطارات
.الداخلية؛ دراجات؛ عربات كبلية (يجرها كبل)؛ قوارب

In the name of: SHANDONG YONGTAI
CHEMICAL GROUP CO., LTD./ a limited
liability company incorporated under the
laws of the People’s Republic of China

،. كو،. شاندونغ يونغتاي كيميكال غروب: بأسم
شركة ذات مسؤولية محدودة منظمة وقائمة/.ليمتد
تحت قوانين الصين الشعبية

Address: 14# YINGCHUN ROAD, DAWANG,
GUANGRAO, SHANDONG, P.R.CHINA

، غيوانغراو، داوانغ، ينغشون روود14# : العنوان
. جمهورية الصين الشعبية،شاندونغ

Address for Services:

 نابلس/  طمون: عنوان التبليغ

) 69 (

Trade Mark No.: 22111
In Class: 36
Date: 30/12/2012
In Respect of: Financial services, namely,
services of electronic transfer of funds
to domestic and international recipients;
foreign money exchange services; and
processing electronic payments through
pre-paid calling cards and debit cards

22111 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2012/12/30 : التاريخ
 خدمات نقل, بما فيها, الخدمات المالية: من اجل
,االموال الكترونيا الى مستقبلين محليين ودوليين
 ومعالجة الدفعات االلكترونية من,خدمات الصرافة
خالل بطاقات استدعاء الدفعات المسبقة وبطاقات
الخصم

العــــــدد الثـامـــن
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In the name of: Sigue Corporation (a
)Delaware corporation

بأسم  :سيج كوربوريشن (ديالوير كوربوريشن)
العنوان  13291 :رالستون افنيو ,سيلمار ,كاليفورنيا
 ,91342الواليات المتحدة االمريكية

Address: 13291 Ralston Avenue, Sylmar,
California 91342, U.S.A.

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 70

العالمة التجارية رقم 22112 :
في الصنف 36 :
التاريخ 2012/12/30 :
من اجل  :الخدمات المالية ,بما فيها ,خدمات نقل
االموال الكترونيا الى مستقبلين محليين ودوليين,
خدمات الصرافة ,ومعالجة الدفعات االلكترونية من
خالل بطاقات استدعاء الدفعات المسبقة وبطاقات
الخصم
بأسم  :سيج كوربوريشن (ديالوير كوربوريشن)

Trade Mark No.: 22112
In Class: 36
Date: 30/12/2012
In Respect of: Financial services,
namely, services of electronic transfer
of funds to domestic and international
recipients; foreign money exchange
services; and processing electronic
payments through pre-paid calling cards
and debit cards
In the name of: Sigue Corporation (a
)Delaware corporation

العنوان  13291 :رالستون افنيو ,سيلمار ,كاليفورنيا
 ,91342الواليات المتحدة االمريكية

Address: 13291 Ralston Avenue, Sylmar,
California 91342, U.S.A.

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة money transfer
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 22122

العالمة التجارية رقم 22122 :

In Class: 44

في الصنف 44 :

Date: 31/12/2012

التاريخ 2012/12/31 :

In Respect of: gardens Services

من اجل  :خدمات شؤون الحدائق
بأسم  :شركة بنك فلسطين المساهمة العامة
المحدودة

In the name of: sharket bank Palestine
mosahima amma mahdooda

العنوان  :رام الله-عين مصباح ص.ب471 :

Address: RAMALLA -EN MOSBAH
Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله  -ص.ب 471 :

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

( ) 72

العالمة التجارية رقم 22123 :
في الصنف 36 :
التاريخ 2012/12/31 :
من اجل  :التامين  ،الشؤون المالية  ،الشؤون النقدية ،
شؤون االموال غير المنقولة  ،الخدمات المصرفية وخدمات
تحويل النثود وخدمات تحويل االموال الكتيرونيا وخدمات
تسديد الفواتير وخدمات طلب النقود وخدمات طباقات
الئتمان وخدمات الطباقات المدفوعة مسبقا وخدمات
شيكات الهدايا وخدمات الصراف االلي االلكترونية
وخدمات بطاقات االئتمان والبطاقات المخزنة قيمتها
والمسددة مسبقا وايداع االموال المبشار في حسابات
الزبون  ،و خدمات تسوية الحسابات اتوماتيكيا

Trade Mark No.: 22123
In Class: 36
Date: 31/12/2012
In Respect of: Insurance , financial affairs
; ; money affairs , real estate affairs
banking services ,, money transfer services
, electronic funds transfer services, bill
payment services , money order services,
credit card services , prepaid card
services , gift check services , automatic
teller machine services, dept and stored
value card services and direct deposit of
funds into customer bank accounts; and
automated clearing house deposit services

العــــــدد الثـامـــن
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In the name of: Western Union Holdings ,Inc

بأسم  :وسترن يونيون هولدينغز  ،اينك

Address: aGeorgia Corporation of 12500
E. Belford Ave., M21A2 Englewood ,
Colorado 80112, U.S.A.

العنوان  :شركة من جورجيا وعنوانها  12500اي  .بلفورد افنيو
 ،ام  21أ  2انجلوود  ،كولور ادو  ، 80112الواليات المتحدة
االمريكية

Address for Services:

عنوان التبليغ  :محامون ،ص.ب  ،74رام الله

( ) 73

Trade Mark No.: 22126

العالمة التجارية رقم 22126 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 06/01/2013

التاريخ 2013/01/06 :
من اجل  :المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: sharekt elegant home

بأسم  :شركة الجنت هوم العادية العامة

Address: nablus share beit eba

العنوان  :نابلس_شارع بيت ايبا

Address for Services: nablus share beit
eba

عنوان التبليغ  :نابلس_شارع بيت ايبا

( ) 74

العالمة التجارية رقم 22128 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/01/06 :
من اجل  :االحذية

Trade Mark No.: 22128
In Class: 25
Date: 06/01/2013
In Respect of: shoes

العــــــدد الثـامـــن
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In the name of: monther moh kh nassar

بأسم  :منذر محمد انور خضر نصار
العنوان  :الخليل الهيبرون سنتر /معرض نصار لالحذية

Address: hebron /hebron center mall

عنوان التبليغ  :الخليل الهيبرون سنتر /معرض نصار لالحذية Address for Services: hebron /hebron center mall

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  shoesذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 75

Trade Mark No.: 22129

العالمة التجارية رقم 22129 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 06/01/2013

التاريخ 2013/01/06 :
من اجل  :اطقم مكياج

In Respect of: make up collection

بأسم  :يوسف محمود محمد نصار

In the name of: Yousef Mahmoud
Mohmaed Nassar

العنوان  :الخليل  -دورا  -كنار  -شارع الجاحظ  -ت:
 2280831قرب دائرة البيطرة

Address: Hebron - Dura - Kanar
Tel:02228081

عنوان التبليغ  :الخليل  -دورا  -كنار  -شارع الجاحظ -
ت 2280831 :قرب دائرة البيطرة

 Address for Services: Hebron - DuraKanar Tel:02228081

( ) 76

العالمة التجارية رقم 22138 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/01/08 :

Trade Mark No.: 22138
In Class: 3
Date: 08/01/2013

2013/9/10
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In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use;cleaning,
polishing, scouring and abrasive
preparations; detergents,soaps,perfumery,
essentialoils,cosmetics,hair and body
lotions, bath foam , shampoos, hair
conditioners , creams,gels, moisturizers,
powders, toiletries , aftershaves,makeup preparations, preparations for solar
radiation protection, deodorants for
personal use,dentifrices

العــــــدد الثـامـــن

 مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل: من اجل
 مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك، للغسيل
 الصابون والعطور والزيوت، والكشط والمطهرات
 كريمات سائلة،  مستحضرات التجميل، العطرية
،  الشامبوهات،  رغوة االستحمام، للشعر والجسم
 الكريمات والجل وكريمات ترطيب، مطريات الشعر
 مسنحضرات،مساحيق الزينة،مساحيق التبرج،البشرة
 مستحضرات،  مستحضرات التجميل، ما بعد الحالقة
الحماية من االشعة الشمسية ومزيالت الروائح
 مستحضرات، الكريهة لالستعمال الشخصي
تنظيف االسنان

In the name of: Riyad Ahmad said thaher

 رياض احمد سعيد ظاهر: بأسم

Address: jenin - hiefa str .abu riyad
thaherbuilding

 عمارة ابو رياض الظاهر-  شارع حيفا-  جنين: العنوان

Address for Services: jenin - hiefa str .abu
riyad thaherbuilding

 عمارة ابو رياض-  شارع حيفا-  جنين: عنوان التبليغ
الظاهر

) 77 (

Trade Mark No.: 22150
In Class: 31
Date: 14/01/2013
In Respect of: fruits and vegetables
In the name of: shariket al fjawi le tijara
wal istthmar al musahemh
Address: nablus _al hesba
Address for Services:

22150 : العالمة التجارية رقم
31 : في الصنف
2013/01/14 : التاريخ
 الخضار والفواكه: من اجل
 شركة الفجاوي للتجارة وواالستثمار المساهمة: بأسم
 نابلس_الحسبة: العنوان
309 ب. نابلس ص: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 22158

العالمة التجارية رقم 22158 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 13/01/2013

التاريخ 2013/01/13 :

In Respect of: materials for cleaning,

من اجل  :مواد التنظيف

In the name of: Saeed N.Y.Issa

بأسم  :سعيد نصر يوسف عيسى

Address: Ramallah -Beitonya

العنوان  :رام الله  -بيتونيا

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله  -بيتونيا

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

( ) 79

العالمة التجارية رقم 22162 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/01/15 :

Trade Mark No.: 22162
In Class: 35
Date: 15/01/2013

من اجل  :الدعاية واالعالن واللوحات االعالنة In Respect of: advertising and publicity and
billboards and advertising supplies
ومستلزمات االعالن

بأسم  :داود عبد العزيز محمد النتشة
العنوان  :الخليل شارع السالم بجانب محطة االنصار
عنوان التبليغ  :الخليل شارع السالم بجانب محطة االنصار

In the name of: daoud A A moh natsheh
Address: hebron
Address for Services: hebron

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 22163

العالمة التجارية رقم 22163 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 15/01/2013

التاريخ 2013/01/15 :
من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور
الصيد– مستخرجات اللحوم– اللحوم المحفوظة
والمعلبة -الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة
والمطهية– الجيالتين والمربيات– األغذية المحفوظة
والمخلالت -اللبن ويره من منتجات األلبان (زبدة وسمنة
حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم صالحة
للتغذية -الزيوت– زيوت مهدرجة صالحة للتغذية–
زبدة نباتية– مارغرين.

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats

بأسم  :بي تي  .سينارماس اجرو ريسورسينز اند
تكنولوجي تي بي كيه

In the name of: PT.Sinar Mas Agro
Resourses & Technology Tbk

العنوان  :بي اي اي بالزا  ,تاور اي اي  ,ثيرتييث فلور
جي ال  .ام  .اتش  .ثامرين رقم ,51جاكرتا , 10350
اندونسيا

Address: BII Plaza , Tower II ,30TH Floor
,JI.M.H.Thamrin No.51Jakarta 10350 ,
Indonesia

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 81

العالمة التجارية رقم 22168 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/01/20 :

Trade Mark No.: 22168
In Class: 35
Date: 20/01/2013
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In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions

من اجل  :اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة
بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات.

In the name of: Middle East News Fzllc

بأسم  :ميدل ايست نيوز منطقة حرة
العنوان  :مبنى ام بيسي ,مدينة دبي لالعالم ,دبي
,االمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building .Dubai Media city
.Dubai .United Arab Emirates

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

()82

العالمة التجارية رقم 22169 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/01/20 :
من اجل  :تشمل الورق واألصناف المصنوعة منه–
الورق المقوى (الكرتون) واألصناف المصنوعة
منه -المطبوعات -الجرائد والدوريات– الكتب– مواد
التجليد– الصور الفوتوغرافية– األدوات الكتابية–
مواد اللصق (الخاصة باألدوات الكتابية) األدوات
الخاصة بالفنانين– فرش التلوين– اآلالت الكاتبة
ووازم المكاتب(عدا األثاث)– األدوات التي تستخدم
في التهذيب والتعليم– (عدا األجهزة)– ورق اللعب–
حروف الطباعة والكليشات (وح الطباعة) المحارم
الورقية– فوط أطفال.
بأسم  :ميدل ايست نيوز منطقة حرة

Trade Mark No.: 22169
In Class: 16
Date: 20/01/2013
In Respect of: 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.
In the name of: Middle East News Fzllc

العنوان  :مبنى ام بي سي ,مدينة دبي لالعالم ,دبي Address: MBC Building .Dubai Media City
.Dubai .United Arab Emirates
,االمارات العربية المتحدة

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:
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Trade Mark No.: 22170

العالمة التجارية رقم 22170 :

In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 20/01/2013

التاريخ 2013/01/20 :

In Respect of: Education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural activities

من اجل  :التعليم والمالهي (كافة أشكال تعليم
األشخاص) -الخدمات التي تؤدي لتدبير المساكن
والغرف والوجبات بواسطة الفنادق ،المطاعم–
صالونات التجميل

In the name of: Middle East News Fzllc

بأسم  :ميدل ايست نيوز منطقة حرة

العنوان  :مبنى ام بي سي ,مدينة دبي لالعالم ,دبي Address: MBC Building .Dubai Media City
.Dubai .United Arab Emirates
,االمارات العربية المتحدة
Address for Services:

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

( ) 84

العالمة التجارية رقم 22174 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/01/20 :
من اجل  :البيرة (الجعة والبيرة السوداء) -المياه
المعدنية والغازية -الشراب ويره من المستحضرات
لعمل المشروبات– عصير الفواكه والمشروبات التي
أساسها عصير الفواكه– ماء الورد– ماء الزهر.

Trade Mark No.: 22174
In Class: 32
Date: 20/01/2013
In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages
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بأسم  :سويجييت جيدا ساناي في تيكاريت انيونيوم
سيركتي

In the name of: Soyyigit Gida Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

العنوان  :كيراك بيلديسي ,كاكماكلي ماهالليسي
.3كاددي .110,سوكاك,رقم 3:بيويوكسيكميسي
اسطنبول/تركيا

Address: Kirac Beldesi .Cakmakli
Mahallesi 3.Cadde .110.SOKAK.No;3
Buyukcekmece Istanbul/Turkey

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 85

العالمة التجارية رقم 22175 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/01/20 :

Trade Mark No.: 22175
In Class: 29
Date: 20/01/2013

من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور
الصيد– مستخرجات اللحوم– اللحوم المحفوظة
والمعلبة -الفواكه والخضراوات المحفوظة والمجففة
والمطهية– الجيالتين والمربيات– األغذية المحفوظة
والمخلالت -اللبن ويره من منتجات األلبان (زبدة وسمنة
حيواني)– جبنة وحليب مجفف وشحوم صالحة
للتغذية -الزيوت– زيوت مهدرجة صالحة للتغذية–
زبدة نباتية– مارغرين.

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats

بأسم  :سةيجييت جيدا ساناي في تيكاريت انونيوم
سيركتي

In the name of: Soyyigit Gida Sanayi Ve
Ticaret Anonim Sirketi

Address: Kirac Beldesi .Cakmakli
العنوان  :كيراك بيلدسي ,كاكماكلي ماهالليسي
.3كادي.110,سوكاك,رقم  3:بيويو كسيكميشي Mahallesi 3.Cadde.110.No:3Buyukcekmece
Istanbul /Turkey
اسطنبول /تركيا

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:
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( ) 86

Trade Mark No.: 22178

العالمة التجارية رقم 22178 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 21/01/2013

التاريخ 2013/01/21 :
من اجل  :حليب ،بودرة الحليب ،حليب متخثر ،حليب
منكه وحليب مخفوض ،منتجات الحليب وخاصة
حلوى الحليب ،لبن زبادي وشراب لبن الزبادي وجبنة
حلوم ،مشروبات منكهة أو سادة تتكون أساسا
من الحليب أو منتجات الحليب ،مشروبات حليب
مصنوعة أساسا من الحليب ،مشروبات حليب
تشتمل على الفواكه ومنتجات حليب متخمر
منكهة أو غير منكهة.

In Respect of: Milk, milk powder, gelled,
flavoured and whipped milk, milk products,
namely :milky desserts, yoghurts, yoghurt
drinks, cottage cheese, plain or flavoured
beverages composed mainly of milk or
milk products, milky beverages mainly
made of milk, milky beverages comprising
fruit, fermented plain or flavoured milky
products.

بأسم  :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

( ) 87

العالمة التجارية رقم 22179 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/01/21 :

Trade Mark No.: 22179
In Class: 30
Date: 21/01/2013

2013/9/10
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In Respect of: Cocoa, chocolate, cocoabased beverages, chocolate-based
beverages, sugar, puffed rice, preparations
made of cereals, breakfast cereals. Biscuits
(sweet or savoury) ,wafers, waffles,
cakes, pastries, all these products being
plain and/or coated and/or filled and/or
flavoured,Confectionery products. Edible
ices, edible ices essentially made of
yoghurt,ice creams, water ices (edible ices),
frozen yoghurts (edible ices), flavoured ice.

العــــــدد الثـامـــن

، مشروبات أساسها الكاكاو، شوكوالتة، كاكاو: من اجل
، أرز منتفخ، سكر،مشروبات أساسها الشوكوالتة
، حبوب الفطور،مستحضرات مصنوعة من الحبوب
، كعكة الوفل، بسكويت رقيق،)بسكويت (حلو أو مالح
أو/ وتكون كل هذه المنتجات سادة و، فطائر،كيك
َّ
، منتجات الحلويات،أو منكهة/أو محشوة و/مغلفة و
 مثلجات صالحة لألكل محضرة،مثلجات صالحة لألكل
 المثلجات،) البوظة (اآليسكريم،أساسًا من اللبن الرائب
 لبن رائب مجمد،)المائية (مثلجات صالحة لألكل
َّ
. مثلجات منكهة،)(مثلجات صالحة لألكل

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

 كومباني جيرفيس دانون: بأسم

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

 فرنسا، باريس75009 ، بوليفارد هاوسمان17 : العنوان

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطين-نابلس

) 88 (

Trade Mark No.: 22180
In Class: 32
Date: 21/01/2013
In Respect of: Still or sparkling water
(mineral or non mineral) fruit or vegetable
juices, fruit or vegetables drinks,
lemonades, sodas, sorbet drinks, drink
preparations, syrups for drinks, alcoholfree fruit or vegetable extracts, alcohol-free
drinks.
In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

22180 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2013/01/21 : التاريخ
 مشروبات عادية وفوارة (معدنية أو غير: من اجل
 ماء، ليمونادة، عصائر فواكه أو خضروات،)معدنية
، مستحضرات مشروبات، مشروبات غازية،الصودا
 مستخلصات فواكه أو خضار،شراب مركز للمشروبات
. مشروبات خالية من الكحول،فواكه خالية من الكحول
 كومباني جيرفيس دانون: بأسم
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العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

( ) 89

العالمة التجارية رقم 22188 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/01/22 :

Trade Mark No.: 22188
In Class: 34
Date: 22/01/2013

من اجل  :التبغ المصنع او غير المصنع ,تبغ التدخين،
تبغ الغليون ,التبغ الملفوف يدويا ،التبغ الممضوغ،
تبغ صنوص ,السجائر ،السيجار ،السيجاريليوس،
المواد المستخدمة للتدخين التي تباع بشكل
منفصل او مخلوطة مع التبغ ،جميعها ليس
لألغراض الطبية او العالجية ،تبغ السعوط ،ادوات
المدخنين الداخلة في الصنف  ،34ورق السجائر،
انابيب السجائر والكبريت

In Respect of: Tobacco, whether
;manufactured or unmanufactured
smoking tobacco, pipe tobacco, hand
rolling tobacco, chewing tobacco, snus
;tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos
substances for smoking sold separately
or blended with tobacco, none being for
;medicinal or curative purposes; snuff
;smokers› articles included in Class 34
cigarette papers, cigarette tubes and
matches

بأسم  :جابان توباكو انك.

In the name of: JAPAN TOBACCO INC.

العنوان  1-2-2 :تورانومون  ,ميناتو-كو  ,طوكيو ,
اليابان

Address: 2-2-1 Toranomon, Minato-ku,
Tokyo, Japan

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  freshذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة
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( ) 90

Trade Mark No.: 22189

العالمة التجارية رقم 22189 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 22/01/2013

التاريخ 2013/01/22 :
من اجل  :مستحضرات لحماية العدسات االصقة ،
وهي محاليل لتطهير والتنظيف والترطيب  ،توسيد،
نقع وتخزين و /أو الشطف العدسات الصقة.

In Respect of: CONTACT LENS
CARE PREPARATIONS, NAMELY,
SOLUTIONS FOR DISINFECTING,
CLEANING, WETTING, CUSHIONING,
SOAKING, STORING AND/OR
RINSING CONTACT LENSES.

بأسم  :أبوت ميديكال أوبتيكس إنك.

In the name of: Abbott Medical Optics Inc.

العنوان  1700 :إيست ستريت أندرو باليس  ،سانتا
أنا  ،كاليفورنيا  ،4933-92705الواليات المتحدة
األمريكية

Address: 1700 East St. Andrew Place,
Santa Ana, California 92705-4933, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 91

العالمة التجارية رقم 22190 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/01/22 :
من اجل  :مستحضرات صيدالنية؛ عنصر مكون
يستخدم في المستحضرات العينية لالستعمال
في محاليل متعددة األغراض ،مبلال ت وقطرات
للعين ؛ محاليل للعدسات الالصقة؛ قطرات العين؛
مستحضرات ومحاليل عينية .

Trade Mark No.: 22190
In Class: 5
Date: 22/01/2013
;In Respect of: Pharmaceutical preparations
ingredient used in ophthalmic preparations
for use in multi-purpose solutions,
rewetters and eye drops; contact lens
solutions; eye drops; ophthalmic
preparations and solutions.
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In the name of: Abbott Medical Optics Inc.

بأسم  :أبوت ميديكال أوبتيكس إنك.
العنوان  1700 :إيست ستريت أندرو باليس  ،سانتا أنا
 ،كاليفورنيا  ،4933-92705الواليات المتحدة األمريكية

Address: 1700 East St. Andrew Place,
Santa Ana, California 92705-4933, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 92

Trade Mark No.: 22191

العالمة التجارية رقم 22191 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 22/01/2013

التاريخ 2013/01/22 :

In Respect of: Ophthalmic formulations,
من اجل  :تركيبات العيون ،وهي التشحيم وحلول
الترطيب .االتصال االستعدادات الرعاية العدسةnamely, lubricating and rewetting solutions. ،
Contact lens care preparations, namely,
وهي حلول لتطهير ،تنظيف ،ترطيب ،توسيد ،تمرغ،
solutions for disinfecting, cleaning,
تخزين و  /أو الشطف العدسات الالصقة.
wetting, cushioning, soaking, storing and/or
rinsing contact lenses.
In the name of: Abbott Medical Optics Inc.

بأسم  :أبوت ميديكال أوبتيكس إنك.
العنوان  1700 :إيست ستريت أندرو باليس  ،سانتا أنا
 ،كاليفورنيا  ،4933-92705الواليات المتحدة األمريكية

Address: 1700 East St. Andrew Place,
Santa Ana, California 92705-4933, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 93

العالمة التجارية رقم 22192 :
في الصنف 5 :

Trade Mark No.: 22192
In Class: 5
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Date: 22/01/2013

التاريخ 2013/01/22 :
من اجل  :مستحضرات العيون  ،وهي التشحيم وحلول
الترطيب.

In Respect of: OPHTHALMIC
PREPARATIONS, NAMELY LUBRICATING
AND REWETTING SOLUTIONS.

بأسم  :أبوت ميديكال أوبتيكس إنك.

In the name of: Abbott Medical Optics Inc.

العنوان  1700 :إيست ستريت أندرو باليس  ،سانتا أنا
 ،كاليفورنيا  ،4933-92705الواليات المتحدة األمريكية

Address: 1700 East St. Andrew Place,
Santa Ana, California 92705-4933, USA

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم
2989760/1

Address for Services:

( ) 94

Trade Mark No.: 22204

العالمة التجارية رقم 22204 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 27/01/2013

التاريخ 2013/01/27 :

In Respect of: shoes and clothes

من اجل  :مالبس واحذية

In the name of: FADEL NATHMI HANAFI
ABU SHAMA

بأسم  :فضل نظمي حنفي أبو شامة
العنوان  :الخليل  -الحاووز األول بالقرب من ديوان أل
بدر

Address: HERBON - ALHAWOOZ
ALAWAL -022254473

عنوان التبليغ  :الخليل  -الحاووز األول بالقرب من ديوان
أل بدر

 Address for Services: HERBONALHAWOOZ ALAWAL -022254473

( ) 95

العالمة التجارية رقم 22219 :
في الصنف 12 :

Trade Mark No.: 22219
In Class: 12
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Date: 27/01/2013

التاريخ 2013/01/27 :

In Respect of: AFTY SEATS FOR
من اجل  :قاعد لألطفال ( لألستخدام في المركبات )
عربات التروللي  ،عربات االطفال عربات  ،عربات االطفال CHILDREN FOR VEHICLS TROLLEYS
( BABY CARRIAGES PRAMS
 ،عربات اطفال أغطية عربات االطفال ( عربات أطفال )
BABYCARRIAGES) STROLLERS
أغطية لعربات االطفال  ،أغطية لعربات األطفال .
PUSHCHAIR COVERS STROLLER
COVERS (PUSHCHAIRS) COVERS FOR
BABY CARRIAGES HOODS FOR BABY
> CARRIAGES PUSHCHAIR HOODS

بأسم  :دونغغوان كروان شين بايبي أبليانسيز كو ،.
لمتد  /شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة ومنظمة
بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية

In the name of: DONGGUAN CROWN
SHIN BABY APPLIANCES CO , LTD>/ a
Limited Liabilited Company

العنوان  :شين كين سان إندستريال إيريا ،كينغ كسي
تاون ،دونغغوان سيتي  ،غوانغدونغ  ،الصين .

Address: SHIN KIN SAN INDUSTRIAL
AREA, QING XI TOWN, DONGGUAN
CITY, GUANGDONG, CHINA
Address for Services:

عنوان التبليغ  :طمون /نابلس

( ) 96

العالمة التجارية رقم 22220 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/01/27 :

Trade Mark No.: 22220
In Class: 20
Date: 27/01/2013

من اجل  :اقفاص نقالة للعب االطفال  ،مهاد االطفال
الشبيه بالسلة أسره خفيفيه نقالة أسرة اطفال كراسي
لألسترخاء أثاث مقاعد أسرة أغطية للمالبس ( خزاين
الثياب ) مقاعد عالية لألطفال الرضع مشايات لألطفال

In Respect of: Furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory,whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of
plastics

بأسم  :دونغغوان كروان شين بايبي أبليانسيز كو ،.
لمتد  /شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة ومنظمة
بموجب قوانين جمهورية الصين الشعبية

In the name of: DONGGUAN CROWN
SHIN BABY APPLIANCES CO , LTD>/ a
Limited Liabilited Company
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العنوان  :شين كين سان إندستريال إيريا ،كينغ كسي
تاون ،دونغغوان سيتي  ،غوانغدونغ  ،الصين .

Address: SHIN KIN SAN INDUSTRIAL
AREA, QING XI TOWN, DONGGUAN
CITY, GUANGDONG, CHINA
Address for Services:

عنوان التبليغ  :طمون /نابلس

( ) 97

Trade Mark No.: 22221

العالمة التجارية رقم 22221 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 28/01/2013

التاريخ 2013/01/28 :
من اجل  ) :حليب ،بودرة الحليب ،حليب متخثر ،حليب
منكهه وحليب مخفوق ،منتجات الحليب وخاصة حلوى
الحليب ،لبن زبادي وشراب لبن الزبادي وجبنة حلوم،
مشروبات منكهة أو سادة تتكون أساسا من الحليب
أو منتجات الحليب ،مشروبات حليب مصنوعة أساسا
من الحليب ،مشروبات حليب تشتمل على الفواكه
ومنتجات حليب متخمر منكهة أو غير منكهة.

In Respect of: Milk, milk powder, gelled,
flavoured and whipped milk, milk products,
namely :milky desserts, yoghurts, yoghurt
drinks, cottage cheese, plain or flavoured
beverages composed mainly of milk or milk
products, milky beverages mainly made
of milk, milky beverages comprising fruit,
fermented plain or flavoured milky products.

بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

( ) 98

العالمة التجارية رقم 22222 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/01/28 :

Trade Mark No.: 22222
In Class: 29
Date: 28/01/2013

2013/9/10
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In Respect of: Milk, milk powder, gelled,
flavoured and whipped milk, milk products,
namely :milky desserts, yoghurts, yoghurt
drinks, cottage cheese, plain or flavoured
beverages composed mainly of milk or milk
products, milky beverages mainly made
of milk, milky beverages comprising fruit,
fermented plain or flavoured milky products.

العــــــدد الثـامـــن

 حليب، حليب متخثر، بودرة الحليب، حليب: من اجل
 منتجات الحليب وخاصة حلوى،منكهه وحليب مخفوق
، لبن زبادي وشراب لبن الزبادي وجبنة حلوم،الحليب
مشروبات منكهة أو سادة تتكون أساسا من الحليب
 مشروبات حليب مصنوعة أساسا،أو منتجات الحليب
 مشروبات حليب تشتمل على الفواكه،من الحليب
.ومنتجات حليب متخمر منكهة أو غير منكهة

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

 كومباني جيرفيس دانون: بأسم

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

 فرنسا، باريس75009 ، بوليفارد هاوسمان17 : العنوان

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطين-نابلس

) 99 (

Trade Mark No.: 22223
In Class: 29
Date: 28/01/2013
In Respect of: Milk, milk powder, gelled,
flavoured and whipped milk, milk products,
namely :milky desserts, yoghurts, yoghurt
drinks, cottage cheese, plain or flavoured
beverages composed mainly of milk or
milk products, milky beverages mainly
made of milk, milky beverages comprising
fruit, fermented plain or flavoured milky
products.

22223 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/01/28 : التاريخ
 حليب، حليب متخثر، بودرة الحليب، حليب: من اجل
 منتجات الحليب وخاصة حلوى،منكهه وحليب مخفوق
، لبن زبادي وشراب لبن الزبادي وجبنة حلوم،الحليب
مشروبات منكهة أو سادة تتكون أساسا من الحليب
 مشروبات حليب مصنوعة أساسا،أو منتجات الحليب
 مشروبات حليب تشتمل على الفواكه،من الحليب
.ومنتجات حليب متخمر منكهة أو غير منكهة

2013/9/10
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In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

 كومباني جيرفيس دانون: بأسم

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

 فرنسا، باريس75009 ، بوليفارد هاوسمان17 : العنوان

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطين-نابلس

) 100 (

Trade Mark No.: 22224

22224 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 28/01/2013

2013/01/28 : التاريخ

In Respect of: made for Registration of
Trade mark (ACTIVIA IN HEBREW) IN
CLASS(32) of a: Still or sparkling water
(mineral or non mineral) fruit or vegetable
juices, fruit or vegetables drinks, lemonades,
sodas, sorbet drinks, drink preparations,
syrups for drinks, alcohol-free fruit or
vegetable extracts, alcohol-free drinks.

 مشروبات عادية وفوارة (معدنية أو غير: من اجل
 ماء، ليمونادة، عصائر فواكه أو خضروات،)معدنية
، مستحضرات مشروبات، مشروبات غازية،الصودا
 مستخلصات فواكه أو خضار،شراب مركز للمشروبات
. مشروبات خالية من الكحول،فواكه خالية من الكحول

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

 كومباني جيرفيس دانون: بأسم

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

 فرنسا، باريس75009 ، بوليفارد هاوسمان17 : العنوان

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطين-نابلس

) 101 (
Trade Mark No.: 22225
In Class: 32

22225 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف

2013/9/10
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Date: 28/01/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/01/28 : التاريخ

In Respect of: Still or sparkling water
(mineral or non mineral) fruit or vegetable
juices, fruit or vegetables drinks, lemonades,
sodas, sorbet drinks, drink preparations,
syrups for drinks, alcohol-free fruit or
vegetable extracts, alcohol-free drinks.

 مشروبات عادية وفوارة (معدنية أو غير: من اجل
 ماء، ليمونادة، عصائر فواكه أو خضروات،)معدنية
، مستحضرات مشروبات، مشروبات غازية،الصودا
 مستخلصات فواكه أو خضار،شراب مركز للمشروبات
. مشروبات خالية من الكحول،فواكه خالية من الكحول

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

 كومباني جيرفيس دانون: : بأسم

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

 فرنسا، باريس75009 ، بوليفارد هاوسمان17 : العنوان

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطين-نابلس

) 102 (
Trade Mark No.: 22226
In Class: 29

Date: 28/01/2013

In Respect of: made for Registration of
Trade mark (ACTIVIA IN HEBREW) IN
CLASS(29) of (a): Milk, milk powder, gelled,
flavoured and whipped milk, milk products,
namely :milky desserts, yoghurts, yoghurt
drinks, cottage cheese, plain or flavoured
beverages composed mainly of milk or milk
products, milky beverages mainly made
of milk, milky beverages comprising fruit,
fermented plain or flavoured milky products.
In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

22226 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/01/28 : التاريخ
 حليب، حليب متخثر، بودرة الحليب، حليب: من اجل
 منتجات الحليب وخاصة حلوى،منكهه وحليب مخفوق
، لبن زبادي وشراب لبن الزبادي وجبنة حلوم،الحليب
مشروبات منكهة أو سادة تتكون أساسا من الحليب
 مشروبات حليب مصنوعة أساسا،أو منتجات الحليب
 مشروبات حليب تشتمل على الفواكه،من الحليب
.ومنتجات حليب متخمر منكهة أو غير منكهة
 كومباني جيرفيس دانون: بأسم

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

 فرنسا، باريس75009 ، بوليفارد هاوسمان17 : العنوان

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطين-نابلس

2013/9/10
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Trade Mark No.: 22227

22227 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 28/01/2013

2013/01/28 : التاريخ

In Respect of: made for Registration of
Trade mark (ACTIVIA IN HEBREW)
IN CLASS(30)of a: Cocoa, chocolate,
cocoa-based beverages, chocolate-based
beverages, sugar, puffed rice, preparations
made of cereals, breakfast cereals. Biscuits
(sweet or savoury) ,wafers, waffles,
cakes, pastries, all these products being
plain and/or coated and/or filled and/or
flavoured,Confectionery products. Edible
ices, edible ices essentially made of
yoghurt,ice creams, water ices (edible ices),
frozen yoghurts (edible ices), flavoured ice.

، مشروبات أساسها الكاكاو، شوكوالتة، كاكاو: من اجل
، أرز منتفخ، سكر،مشروبات أساسها الشوكوالتة
، حبوب الفطور،مستحضرات مصنوعة من الحبوب
، كعكة الوفل، بسكويت رقيق،)بسكويت (حلو أو مالح
أو/ وتكون كل هذه المنتجات سادة و، فطائر،كيك
َّ
، منتجات الحلويات،أو منكهة/أو محشوة و/مغلفة و
 مثلجات صالحة لألكل محضرة،مثلجات صالحة لألكل
 المثلجات،) البوظة (اآليسكريم،أساسًا من اللبن الرائب
 لبن رائب مجمد،)المائية (مثلجات صالحة لألكل
َّ
. مثلجات منكهة،)(مثلجات صالحة لألكل

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

 كومباني جيرفيس دانون: بأسم

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

 فرنسا، باريس75009 ، بوليفارد هاوسمان17 : العنوان

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطين-نابلس

) 104 (

Trade Mark No.: 22228
In Class: 30
Date: 29/01/2013

22228 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/01/29 : التاريخ

2013/9/10
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In Respect of: made for Registration of
Trade mark (ACTIVIA) IN CLASS(30)
of a: Cocoa, chocolate, cocoa-based
beverages, chocolate-based beverages,
sugar, puffed rice, preparations made
of cereals, breakfast cereals. Biscuits
(sweet or savoury) ,wafers, waffles,
cakes, pastries, all these products being
plain and/or coated and/or filled and/or
flavoured,Confectionery products. Edible
ices, edible ices essentially made of
yoghurt,ice creams, water ices (edible ices),
frozen yoghurts (edible ices), flavoured ice.

العــــــدد الثـامـــن

، مشروبات أساسها الكاكاو، شوكوالتة، كاكاو: من اجل
، أرز منتفخ، سكر،مشروبات أساسها الشوكوالتة
، حبوب الفطور،مستحضرات مصنوعة من الحبوب
، كعكة الوفل، بسكويت رقيق،)بسكويت (حلو أو مالح
أو/ وتكون كل هذه المنتجات سادة و، فطائر،كيك
َّ
، منتجات الحلويات،أو منكهة/أو محشوة و/مغلفة و
 مثلجات صالحة لألكل محضرة،مثلجات صالحة لألكل
 المثلجات،) البوظة (اآليسكريم،أساسًا من اللبن الرائب
 لبن رائب مجمد،)المائية (مثلجات صالحة لألكل
َّ
. مثلجات منكهة،)(مثلجات صالحة لألكل

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

 كومباني جيرفيس دانون: بأسم

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

، باريس75009 ، بوليفارد هاوسمان17 : العنوان
فرنسا

Address for Services:

219 ب. سماس للملكية الفكرية ص: عنوان التبليغ
 فلسطين- نابلس

) 105 (

Trade Mark No.: 22229
In Class: 9
Date: 29/01/2013
In Respect of: Scientific, nautical
In the name of: SAMER NOUR ALDEEN
AZIZ ABU HIJLEH
Address: NABLUS SHARE،E SUFYAN
Address for Services: NABLUS
SHARE،E SUFYAN

22229 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/01/29 : التاريخ
 معدات الهاتف الخلوي: من اجل
 سامر نور الدين عزيز ابو حجله: بأسم
 نابلس شارع سفيان: العنوان
 نابلس شارع سفيان: عنوان التبليغ

2013/9/10
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Trade Mark No.: 22231

22231 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 29/01/2013

2013/01/29 : التاريخ

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

 المالبس ولباس القدم واغطية الرأس: من اجل

In the name of: ALI MUHAMMED FAEZ
ABDELHADE SHANTER

 علي «محمد فايز « عبد الهادي شنتير: بأسم

Address: NABLUS SHARE HAIFA

 نابلس شارع حيفا: العنوان

Address for Services: NABLUS SHARE HAIFA

 نابلس شارع حيفا: عنوان التبليغ

) 107 (

Trade Mark No.: 22239
In Class: 28
Date: 29/01/2013
In Respect of: Games and playthings and
sporting articles
In the name of: RNA INTELLECTUAL
PROPERTY LIMITED
Address: 325Waterfront Drive.
Wickhan.s Cay.Road Town.Tortola.
British Virgin Islands

22239 : العالمة التجارية رقم
28 : في الصنف
2013/01/29 : التاريخ
.االدوات الرياضية,ادوات اللعب,  العاب: من اجل
 ار ان ايه انتلكتشوال بروبرتي ليمتد: بأسم
رود, ويكهامز كاي, ووتر فرونت درايف325 : العنوان
جزر العذراء البريطنية,تورتوال,تاون

العــــــدد الثـامـــن
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

( ) 108

Trade Mark No.: 22243

العالمة التجارية رقم 22243 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 29/01/2013

التاريخ 2013/01/29 :
من اجل  ) :المالبس والمنتجات ذات العالقة
واالضافات ،وتحديدا القمصان والسراويل وبدالت
التعرق للرياضيين والشورتات والقفازات والقمصان
بدون اكمام وعصابات التعرق

In Respect of: Clothing and related
products and accessories; namely, shirts,
pants, sweat suits, shorts, gloves, tank tops,
and sweat bands
In the name of: Powerhouse Marks, LLC

بأسم  :باورهاوس ماركس ،ال ال سي
العنوان  355 :ساوث اولد وودوارد ،سوت  ،150بيرمينغهام،
متشيغان  ،48009الواليات المتحدة االمريكية

Address: 355 South Old Woodward, Suite
150, Birmingham, Michigan 48009, U.S.A.

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

Address for Services:

( ) 109

العالمة التجارية رقم 22245 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/01/29 :
من اجل  :خدمات المرافق الصحية وبناء االجسام
واللياقة
بأسم  :باور هاوس ماركس  ،ال ال سي

Trade Mark No.: 22245
In Class: 41
Date: 29/01/2013
In Respect of: Bodybuilding, fitness, and
health facility services
In the name of: Powerhouse Marks , LLC

العــــــدد الثـامـــن
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العنوان  355 :ساوث اولد وودوارد  ،سوت ، 150
بيرمينغهام  ،متشيغان  ، 48009الواليات المتحدة

Address: 355 south Old Woodward , Suite
150 , Birmingham, Michigan 48009,U.S.A.

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد شحادةمحامون ،ص.ب ،74
رام الله

Address for Services:

( ) 110

العالمة التجارية رقم 22252 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/01/29 :
من اجل  :الزيوت والشحوم المعدة لالكل ,السمن,
المارغارين ,الزبدة ,منتجات الشوربة ,الحليب
ومنتجات االلبان ,الحليب المنكه ,الحليب المخفوق,
اللحوم ,األسماك ,الطيور الداجنة ,لحوم الصيد ،
مستخرجات اللحوم  ،الفواكه والخضروات المحفوظة
والمجففة والمطهية  ،الطبقية بكافة انواعها
ووصفاتها بما فيها الطبقية من غير االلبان ,القشدة
المخفوقة .لجلي والمربيات وصلصات الفواكه ،
البيض االطعمة الخفيفة من البطاطا وغير البطاطا,
مقرمشات وشبس البطاطا ,كافة االنواع المحفوظة
والمجففة من العدس ,البقول ,البازيالء والقطاني
(ليس لغايات الزراعة) ,الفطر ,الفول السوداني
المحفوظ
بأسم  :الشركة العالمية للمواد الغذائية

Trade Mark No.: 22252
In Class: 29
Date: 29/01/2013
In Respect of: meat, fish, poultry and game,
meat extracts, preserved, dried and cooked
fruits and vegetables, toppings of all kinds
and descriptions including non-dairy
toppings, whipping cream, jellies, jams,
compotes, eggs, potato and non potato
based snack food items, potato crisps and
potato chips, all types of preserved and
dried lentils, beans, peas and pulses (not for
agriculture purpose), mushrooms, peanuts
preserved

In the name of: International Foodstuffs
Co.

العنوان  :ص.ب ،4115 :الشارقة ،االمارات العربية
المتحدة

Address: P.O. Box: 4115, Sharjah, United
Arab Emirates

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

2013/9/10
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( ) 111

Trade Mark No.: 22271

العالمة التجارية رقم 22271 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 04/02/2013

التاريخ 2013/02/04 :

In Respect of: Homos & Salad

من اجل  :حمص وسلطات

In the name of: Sharekat al-fahmawi
lelmontajat Al-khethaeyah

بأسم  :شركة الفحماوي للمنتجات الغذائية

Address: Tulkarm-Kafr Labad

العنوان  :طولكرم-كفر اللبد-الحوض0599342342 2
عنوان التبليغ
0599342342

:

طولكرم-كفر

Address for Services: Tulkarm-Kafr
Labad

اللبد-الحوض2

( ) 112

العالمة التجارية رقم 22278 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/02/05 :
من اجل  :البيرة غير الكحولية  ،المياه المعدنية والغازية
والمشروبات األخرى غير الكحولية  ،شراب الفواكه
وعصير الفواكه  ،مركزات العصائر والمستحضرات
األخرى لصنع المشروبات

Trade Mark No.: 22278
In Class: 32
Date: 05/02/2013
In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages

العــــــدد الثـامـــن
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In the name of: Zulal Water Factory
Company

بأسم  :شركة مصنع زالل للمياه

العنوان  :المدينة الصناعية الثانية ,ص ب ,257
الرياض  ,11383المملكة العربية السعودية

Address: Second Industrial Area, P.O. Box
257, Riyadh 11383, Saudi Arabia

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة صحتك بمعزل
عن العالمة

( ) 113

العالمة التجارية رقم 22280 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/02/05 :

Trade Mark No.: 22280
In Class: 34
Date: 05/02/2013

من اجل  :التبغ ,التبغ الممضوغ ,السيجار ,السجائر
المحتوية على بدائل التبغ ليس للغايات الطبية,
السجائر ,السيجاريليوس ,االعشاب للتدخين ,تبغ
السعوط ,التبغ المقطوع ,التبغ المسحوق

In Respect of: Tobacco; Chewing
tobacco; Cigars; Cigarettes containing
tobacco substitutes, not of medical
purposes; Cigarettes; Cigarillos; Herbs
;for smoking; Snuff; Cut tobacco
Tobacco powder

بأسم  :تشاينا توباكو زهيجيانغ انداستريال كو .ال
تي دي.

In the name of: China Tobacco Zhejiang
Industrial Co., Ltd.

العنوان  :رقم  288جيانغو نان رود ,هانغزهو سيتي,
زهيجيانغ بروفنس ,الصين

Address: No. 288 Jianguo Nan Road,
Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R.
China

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

2013/9/10
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) 114 (

Trade Mark No.: 22281

22281 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 05/02/2013

2013/02/05 : التاريخ

In Respect of: Tobacco; Chewing tobacco;
Cigars; Cigarettes containing tobacco
substitutes, not of medical purposes;
Cigarettes; Cigarillos; Herbs for smoking;
Snuff; Cut tobacco; Tobacco powder

 السجائر, السيجار, التبغ الممضوغ, التبغ: من اجل
,المحتوية على بدائل التبغ ليس للغايات الطبية
 تبغ, االعشاب للتدخين, السيجاريليوس,السجائر
 التبغ المسحوق, التبغ المقطوع,السعوط

In the name of: China Tobacco Zhejiang
Industrial Co., Ltd.

 ال. تشاينا توباكو زهيجيانغ انداستريال كو: بأسم
.تي دي

Address: No. 288 Jianguo Nan Road,
, هانغزهو سيتي, جيانغو نان رود288  رقم: العنوان
Hangzhou City, Zhejiang Province, P.R. China
 الصين,زهيجيانغ بروفنس
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 115 (

Trade Mark No.: 22303
In Class: 30
Date: 06/02/2013

22303 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/02/06 : التاريخ
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من اجل  :الحلوى والعلكة والعلكة الفقاعية والسكر
نبات والحلوى المنكهة بالنعناع وأقراص السكاكر
الكروية وقطع الكراميل الصغيرة

In Respect of: Confectionery, chewing
gum, bubble gum, candy, mints, drops and
Iozenges

بأسم  :دبليو أم  .ريغلي جيه ار  .كومباني

In the name of: Wm. Wrigley Jr. Company
Address: 1132 West Blackhawk Street,
Chicago, lllinois 60642,U.S.A

العنوان  1132 :وست بالكهوك ستريت  ،شيكاغو
 ،الينوي  ، 60642الواليات المتحدة االمريكية

Address for Services:

عنوان التبليغ  :محامون ،ص.ب  ،74رام الله

( ) 116

Trade Mark No.: 22304

العالمة التجارية رقم 22304 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 06/02/2013

التاريخ 2013/02/06 :
من اجل  :الحلوى والعلكة والعلكة الفقاعية والسكر
نبات والحلوى المنكهة بالنعناع وأقراص السكاكر
الكروية وقطع الكراميل الصغيرة

In Respect of: Confectionery, chewing
gum, bubble gum, candy, mints, drops and
Iozenges
In the name of: Wm . Wrigley Jr. Company

بأسم  :دبليو ام  .ريغلي جيه ار  .كومباني
العنوان  1132 :وست بالكهوك ستريت  ،شيكاغو ،
الينوي  ، 60642الواليات المتحدة االمريكية

Address: 1132 West Blackhaw; Street,
Chicago, lllinois 60642,U.S.A
Address for Services:

عنوان التبليغ  :محامون ،ص.ب  ،74رام الله

( ) 117

العالمة التجارية رقم 22305 :
في الصنف 30 :

Trade Mark No.: 22305
In Class: 30
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Date: 06/02/2013

التاريخ 2013/02/06 :
من اجل  :الحلوى والعلكة والعلكة الفقاعية والسكر
نبات والحلوى المنكهة بالنعناع وأقراص السكاكر
الكروية وقطع الكراميل الصغيرة

In Respect of: Confectionery, chewing
gum, bubble gum, candy, mints, drops and
Iozenges

بأسم  :دبليو ام  .ريغلي جيه ار  .كومباني

In the name of: Wm. Wrigley Jr. Company
Address: 1132 West Blackhawk Street,
Chicago , lllinois 60642,U.S.A

العنوان  1132 :وست بالكهوك ستريت  ،شيكاغو ،
الينوي  ، 60642الواليات المتحد االمريكية

Address for Services:

عنوان التبليغ  :محامون ،ص.ب  ،74رام الله

( ) 118

Trade Mark No.: 22306

العالمة التجارية رقم 22306 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 06/02/2013

التاريخ 2013/02/06 :
من اجل  :الحلوى والعلكة والعلكة الفقاعية والسكر
نبات والحلوى المنكهة بالنعناع وأقراص السكاكر
الكروية وقطع الكراميل الصغيرة

In Respect of: Confectionery, chewing
gum, bubble gum, candy, mints, drops and
Iozenges
In the name of: Wm . Wrigley Jr. Company

بأسم  :دبليو ام  .ريغلي جيه ار  .كومباني
العنوان  1132 :وست بالكهوك ستريت  ،شيكاغو ،
الينوي  ، 60642الواليات المتحدة االمريكية

Address: 1132 West Blackhaw; Street,
Chicago, lllinois 60642,U.S.A
Address for Services:

عنوان التبليغ  :محامون ،ص.ب  ،74رام الله

( ) 119

العالمة التجارية رقم 22309 :

Trade Mark No.: 22309
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In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 06/02/2013

التاريخ 2013/02/06 :
من اجل  :اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات
اللحم والسمك والخضار واالثمار المحفوظة او المجففة
او المطبوخة والهالم والمربى والبيض والحليب وغيره
من منتوجات االلبان والزيوت والشحوم الصالحة لالكل
والمعلبات والمخلل

In Respect of: Meat, fish , poultry and
game, meat extracts, preserved , dried
and cooked fruits and vegetadles,
jelliesm , jams, compotes, eggs, milk and
products,edible oils and fats.
In the name of: Sharekat Mahalat ALajjawi
AL Tejareah

بأسم  :شركة محالت العجاوي التجارية
العنوان  :عجة  -جنين

Address: Ajja –Jenin

عنوان التبليغ  :عجة  -جنين

Address for Services:

( ) 120

العالمة التجارية رقم 22310 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/02/06 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز
والتابيوك او الساغو ومماثالت القهوة والدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز
والبسكويت والكعك والحلوى والرشوش المستعملة
لتجميدها والعسل والدبس والخميرة ومسحوق الخبز
والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات
والتوابل والجليد
بأسم  :شركة محالت العجاوي التجارية

Trade Mark No.: 22310
In Class: 30
Date: 06/02/2013
In Respect of: Coffee, tea, cocoa,
andartificial coffee,rice,tapioca and
sago,flour and preparations mad from
cereals, bread , pastry, and confectionery,
ices, honey,treacle,yeast,baking-powder,
)salt,mustard,vinegar,sauces( condiments
,spices,ice
In the name of: Sharekat Mahalat ALajjawi
AL Tejareah

العنوان  :عجة  -جنين

Address: Ajja –Jenin

عنوان التبليغ  :عجة  -جنين

Address for Services:

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

) 121 (

Trade Mark No.: 22311

22311 : العالمة التجارية رقم

In Class: 31

31 : في الصنف

Date: 06/02/2013

2013/02/06 : التاريخ

In Respect of: Grains and
agricultural,horticultural and forestry products
not included in other classes, live animals ,
fresh fruits and vegetables , seeds,natural plats
and flowers, foodstuffs for animals, malt

 المنتوجات الزراعية ومنتوجات البساتين: من اجل
والغابات والحبوب غير المدرجة في االصناف االخرى
والحيوانات الحية والخضار والفواكه الطازجة والبذور
والنباتات الحية واالزهار والعلف والمولت

In the name of: Sharekat Mahalat ALajjawi
AL Tejareah

 شركة محالت العجاوي التجارية: بأسم

Address: Ajja –Jenin

 جنين-  عجة: العنوان

Address for Services:

 جنين-  عجة: عنوان التبليغ

) 122 (

Trade Mark No.: 22312
In Class: 32
Date: 06/02/2013

22312 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2013/02/06 : التاريخ

In Respect of: Beers,mineral and aerated
waters and other non-alcohlic bevrages,
fruit beverages and fruit juices , syrups and
other preparations for making beverages

 البيرة (الجعة) وااليل والبورتز والمياه: من اجل
المعدنية والغازية وغير ذلك من المشروبات المنعشة
غير الكحولية واالشربة وغير ذلك من المستحضرات
المستعملة في صنع المشروبات المنعشة

In the name of: Sharekat Mahalat ALajjawi
AL Tejareah

 شركة محالت العجاوي التجارية: بأسم

Address: Ajja –Jenin

 جنين- عجة: العنوان

Address for Services:

 جنين-  عجة: عنوان التبليغ
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( ) 123

Trade Mark No.: 22316

العالمة التجارية رقم 22316 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 10/02/2013

التاريخ 2013/02/10 :

In Respect of: Coffee,

من اجل  :القهوة

In the name of: FOUAD ALI HMAD

بأسم  :فواد علي حماد

Address: Bethlehem Al Madbash

العنوان  :بيت لحم المدبسة

Address for Services: Bethlehem Al
Madbash

عنوان التبليغ  :بيت لحم المدبسة

( ) 124

العالمة التجارية رقم 22323 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/01/27 :

Trade Mark No.: 22323
In Class: 16
Date: 27/01/2013

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :المواد الالصقة للقرطاسية واالستخدامات
المنزلية ،األربطة واألشرطة الالصقة للقرطاسية
ُ
واالستخدامات المنزلية ،ورق الكتابة ،ورق طباعة النسخ،
الورق الرقيق المصقول ،الورق الشفاف المصقول،
ورق النسخ ،بكرات لآلالت الطابعة واآلالت الحاسبة،
البطاقات ،دفاتر المالحظات ،ورق النشاف ،ورق تدوين
المالحظات (األوراق المطبوعة) ،الظروف ،الملصقات،
الملفات (المستلزمات المكتبية) ،األلبومات ،الدفاتر
المكونة من أوراق منفصلة مربوطة بحلقات ،األغطية
(قرطاسية) ،الملصقات ،مواد الفنانين ومواد الكتابة
والرسوم والتلوين وبالتحديد :أقالم حبر (مستلزمات
مكتبية) ،أقالم رصاص ،أقالم الحبر ذات الرؤوس
الكروية ،ريش كتابة أقالم الحبر والرصاص ،نماذج
الهندسة المعمارية ،مواد عمل النماذج ،معجونة
تشكيل النماذج ،طين تشكيل النماذج ،شمع تشكيل
النماذج (لغير استخدامات طب األسنان) ،أنصال نحت
النماذج ،األلوان لغايات القرطاسية بالتحديد ،أقالم
الباستيل الملونة ،طباشير الباستيل الملونة ،ألوان
الباستيل الزيتية ،األلوان المائية ،األلوان الزيتية،
الطباشير الملونة ،أصباغ الرسم ،األلوان التي تستخدم
باألصابع ،األلوان التي توضع على الوجوه ،علب األلوان،
فراشي الرسم ،لوحة ألوان الرسامين ،أقالم الرصاص
الخاصة بالنسخ ،أقالم الحبر الخاصة باألوراق الشفافة
(قرطاسية) ،أدوات تعبئة أقالم الحبر السائل ،أقالم
الحبر السائل سريع الجفاف ،أقالم الحبر ذات الرؤوس
الكروية المدببة ،أقالم الحبر ذات الحبر الهالمي ،أقالم
الرصاص الميكانيكية (القابلة للتعبئة) ،أقالم عمل
الوشم ،أقالم التحديد ،أقالم التخطيط ،صفائح الرسم
المخرمة ،اآلالت الكاتبة (الكهربائية وغير الكهربائية)،
آالت طباعة العناوين على الظروف والمغلفات ،آالت
الدمغ (آالت الختم) ،الناسخات ،آالت تجليد الوثائق
لالستخدام المنزلي ،أشرطة ترشيح حبر الطباعة،
أشرطة ترشيح حبر الطباعة لطابعات الحواسيب،
صفائح الحبر للناسخات ،عبوات الحبر ،المستلزمات
المكتبية (باستثناء األثاث) ،الصناديق الكرتونية أو
الورقية ،خزائن حفظ القرطاسية،

104
In Respect of: Adhesives for stationery or
household purposes, adhesive bands and
tapes for stationery or household purposes,
writing papers, manifolds, parchments
papers, onionskin, copying papers, rollers
for typewriters and calculators, cards,
notebooks, blotters, notepapers (block
papers), envelopes, stickers, files (office
requisites), albums, loose-leaf binders,
›covers (stationery); stickers, artists
materials and materials for writing,
drawing, and painting namely, pens (office
requisites), pencils, ball-point pens, nibs
for pen and pencils, architects› models,
modeling materials, modeling paste,
modeling clay, modeling wax (not for
dental purposes), modeling knives, paints
for stationery purpose namely pastels,
pastel crayons, oil pastels, watercolors,
crayons, gouaches, finger paints, face
paints; paint boxes, paint brushes, palettes
for painters, copying pencils, pens for
transparencies (stationery), liquid pen
refills, fiber pens, roller pens, jell inky pens,
mechanical (refillable) pencils, tattoo pens,
highlighters, markers, stencils; typewriters
(electric or non-electric), addressing
machines, franking machines (stamping
machines), duplicators, document
laminators for office use, inking ribbons,
inking ribbons for computer printers, inking
sheets for duplicators, ink cartridges; office
requisites (except furniture), boxes of
cardboards or paper, cabinets for stationery,
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الوسائد ،أنصال قطع الورق ،المشابك الورقية،
الدمغات ،وسائد حبر األختام ،الحبر ،أصابع الحبر ،أحجار
التحبير ،الحبر الهندي ،المحابر ،حماالت الحبر ،سوائل
التصحيح ،المساحات ،برايات األقالم (الكهربائية وغير
الكهربائية) ،أشرطة التصحيح ،حماالت أقالم الرصاص،
خرامات الورق (مستلزمات مكتبية) ،الكباسات،
الدبابيس ،المواد التعليمية والتدريسية (باستثناء
األجهزة) ،األلعاب المطبوعة ،المنشورات المطبوعة،
المطبوعات ،مجسم الكرة األرضية ،السبورات ،معدات
الرسم بالتحديد :المساطر ،المساطر المربعة ،المناقل،
الطباشير ،األعداد والحروف (للطباعة) ،أجهزة العد،
البوصالت.

pads, paper knifes, paper clips, cachets,
stamp pads, ink, ink sticks, ink stones,
Indian ink, inkwell, inkstands, correcting
fluids, erasers, pencil sharpeners (electric
or non-electric), correction tapes, pencil
trays, punches (office requisites), stapling
presses, staples; instructional and teaching
materials (except apparatus); printed
games printed publications, printed matter,
terrestrial globe, blackboards, drawing
instruments namely, rulers, square rulers,
chalks, drawing squares, numbers and
letters (type), numbering apparatus,
compasses.

بأسم  :ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي
اس  .ا

In the name of: Adel Kalemilik Ticaret ve
sanayi Anonim Sirketi

العنوان  :اسطنبول تركيا يسيتيبي ماهاليسي
اناضول

Address: Esentepe Mahallesi Anadolu
Caddesi no 7 Istanbul Turkey

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم
2989760/1

Address for Services:

العالمة تشتمل على االلوان االصفر واالزرق والبيج والبني والرمادي والزهري واالحمر واالسود واالبيض .

( ) 125

العالمة التجارية رقم 22324 :
في الصنف 28 :
التاريخ 2013/01/27 :

Trade Mark No.: 22324
In Class: 28
Date: 27/01/2013
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ّ
وتتضمن البرك القابلة
من اجل  :األلعاب وأدوات اللعب؛
للنفخ ودمى االستحمام ،ألعاب غرف اللعب ،األدوات
ّ
المعدة لالستخدام
واألجهزة واآلالت لأللعاب غير تلك
ّ
مع شاشات العرض الخارجية أو الشاشات وتتضمن
آالت التسلية العاملة بالقطع النقدية ،الدمى للحيوانات
األليفة ،ألعاب حدائق األطفال ،الحدائق والمالعب.

In Respect of: Games and playthings
including inflatable pool and bath toys; games
plays in game rooms; devices, machines and
apparatus for games other than those adapted
for use with an external display screen or
monitor including coin-operated amusement
machines; toys for domestic pets; toys for
children’s parks, parks and playgrounds.

بأسم  :ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي
اس  .ا

In the name of: Adel Kalemilik Ticaret ve
sanayi Anonim Sirketi

العنوان  :اسطنبول تركيا يسيتيبي ماهاليسي
اناضول

Address: Esentepe Mahallesi Anadolu
Caddesi no 7 Istanbul Turkey
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

العالمة تشتمل على االلوان االصفر واالزرق والبيج والبني والرمادي والزهري واالحمر واالسود واالبيض .
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العالمة التجارية رقم 22325 :
في الصنف 28 :
التاريخ 2013/01/27 :
ّ
من اجل  :األلعاب وأدوات اللعب؛ وتتضمن البرك
القابلة للنفخ ودمى االستحمام ،ألعاب غرف اللعب،
ّ
المعدة
األدوات واألجهزة واآلالت لأللعاب غير تلك
لالستخدام مع شاشات العرض الخارجية أو الشاشات
ّ
وتتضمن آالت التسلية العاملة بالقطع النقدية ،الدمى
للحيوانات األليفة ،ألعاب حدائق األطفال ،الحدائق
والمالعب.

Trade Mark No.: 22325
In Class: 28
Date: 27/01/2013
In Respect of: Games and playthings
;including inflatable pool and bath toys
games plays in game rooms; devices,
machines and apparatus for games other
than those adapted for use with an external
display screen or monitor including coinoperated amusement machines; toys for
domestic pets; toys for children’s parks,
parks and playgrounds.
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بأسم  :ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي
اس  .ا

In the name of: Adel Kalemilik Ticaret ve
sanayi Anonim Sirketi

العنوان  :اسطنبول تركيا يسيتيبي ماهاليسي
اناضول

Address: Esentepe Mahallesi Anadolu
Caddesi no 7 Istanbul Turkey

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم
2989760/1

Address for Services:

العالمة تشتمل على االلوان االصفر والبيج والبني والرمادي والزهري واالحمر واالسود واالبيض .

( ) 127

العالمة التجارية رقم 22326 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/01/27 :
من اجل  :المواد الالصقة للقرطاسية واالستخدامات
المنزلية ،األربطة واألشرطة الالصقة للقرطاسية
ُ
واالستخدامات المنزلية ،ورق الكتابة ،ورق طباعة النسخ،
الورق الرقيق المصقول ،الورق الشفاف المصقول ،ورق
النسخ ،بكرات لآلالت الطابعة واآلالت الحاسبة ،البطاقات،
دفاتر المالحظات ،ورق النشاف ،ورق تدوين المالحظات
(األوراق المطبوعة) ،الظروف ،الملصقات ،الملفات
(المستلزمات المكتبية) ،األلبومات ،الدفاتر المكونة من
أوراق منفصلة مربوطة بحلقات ،األغطية (قرطاسية)،
الملصقات ،مواد الفنانين ومواد الكتابة والرسوم
والتلوين وبالتحديد :أقالم حبر (مستلزمات مكتبية)،
أقالم رصاص ،أقالم الحبر ذات الرؤوس الكروية ،ريش
كتابة أقالم الحبر والرصاص ،نماذج الهندسة المعمارية،
مواد عمل النماذج ،معجونة تشكيل النماذج،

Trade Mark No.: 22326
In Class: 16
Date: 27/01/2013
In Respect of: Adhesives for stationery or
household purposes, adhesive bands and
tapes for stationery or household purposes,
writing papers, manifolds, parchments
papers, onionskin, copying papers, rollers
for typewriters and calculators, cards,
notebooks, blotters, notepapers (block
papers), envelopes, stickers, files (office
requisites), albums, loose-leaf binders,
›covers (stationery); stickers, artists
materials and materials for writing,
drawing, and painting namely, pens (office
requisites), pencils, ball-point pens, nibs
for pen and pencils, architects› models,
modeling materials, modeling paste,
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طين تشكيل النماذج ،شمع تشكيل النماذج (لغير
استخدامات طب األسنان) ،أنصال نحت النماذج،
األلوان لغايات القرطاسية بالتحديد ،أقالم الباستيل
الملونة ،طباشير الباستيل الملونة ،ألوان الباستيل
الزيتية ،األلوان المائية ،األلوان الزيتية ،الطباشير
الملونة ،أصباغ الرسم ،األلوان التي تستخدم باألصابع،
األلوان التي توضع على الوجوه ،علب األلوان ،فراشي
الرسم ،لوحة ألوان الرسامين ،أقالم الرصاص الخاصة
بالنسخ ،أقالم الحبر الخاصة باألوراق الشفافة
(قرطاسية) ،أدوات تعبئة أقالم الحبر السائل ،أقالم
الحبر السائل سريع الجفاف ،أقالم الحبر ذات الرؤوس
الكروية المدببة ،أقالم الحبر ذات الحبر الهالمي ،أقالم
الرصاص الميكانيكية (القابلة للتعبئة) ،أقالم عمل
الوشم ،أقالم التحديد ،أقالم التخطيط ،صفائح الرسم
المخرمة ،اآلالت الكاتبة (الكهربائية وغير الكهربائية)،
آالت طباعة العناوين على الظروف والمغلفات ،آالت
الدمغ (آالت الختم) ،الناسخات ،آالت تجليد الوثائق
لالستخدام المنزلي ،أشرطة ترشيح حبر الطباعة،
أشرطة ترشيح حبر الطباعة لطابعات الحواسيب،
صفائح الحبر للناسخات ،عبوات الحبر ،المستلزمات
المكتبية (باستثناء األثاث) ،الصناديق الكرتونية أو
الورقية ،خزائن حفظ القرطاسية ،الوسائد ،أنصال قطع
الورق ،المشابك الورقية ،الدمغات ،وسائد حبر األختام،
الحبر ،أصابع الحبر ،أحجار التحبير ،الحبر الهندي،
المحابر ،حماالت الحبر ،سوائل التصحيح ،المساحات،
برايات األقالم (الكهربائية وغير الكهربائية) ،أشرطة
التصحيح ،حماالت أقالم الرصاص ،خرامات الورق
(مستلزمات مكتبية) ،الكباسات ،الدبابيس ،المواد
التعليمية والتدريسية (باستثناء األجهزة) ،األلعاب
المطبوعة ،المنشورات المطبوعة ،المطبوعات ،مجسم
الكرة األرضية ،السبورات ،معدات الرسم بالتحديد:
المساطر ،المساطر المربعة ،المناقل ،الطباشير ،األعداد
والحروف (للطباعة) ،أجهزة العد ،البوصالت.

modeling clay, modeling wax (not for
dental purposes), modeling knives, paints
for stationery purpose namely pastels,
pastel crayons, oil pastels, watercolors,
crayons, gouaches, finger paints, face
paints; paint boxes, paint brushes, palettes
for painters, copying pencils, pens for
transparencies (stationery), liquid pen
refills, fiber pens, roller pens, jell inky pens,
mechanical (refillable) pencils, tattoo pens,
highlighters, markers, stencils; typewriters
(electric or non-electric), addressing
machines, franking machines (stamping
machines), duplicators, document
laminators for office use, inking ribbons,
inking ribbons for computer printers,
;inking sheets for duplicators, ink cartridges
office requisites (except furniture), boxes
of cardboards or paper, cabinets for
stationery, pads, paper knifes, paper clips,
cachets, stamp pads, ink, ink sticks, ink
stones, Indian ink, inkwell, inkstands,
correcting fluids, erasers, pencil sharpeners
(electric or non-electric), correction tapes,
pencil trays, punches (office requisites),
stapling presses, staples; instructional and
;)teaching materials (except apparatus
printed games printed publications, printed
matter, terrestrial globe, blackboards,
drawing instruments namely, rulers, square
rulers, chalks, drawing squares, numbers
and letters (type), numbering apparatus,
compasses.

بأسم  :ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي
اس  .ا

In the name of: Adel Kalemilik Ticaret ve
sanayi Anonim Sirketi
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العنوان  :اسطنبول تركيا يسيتيبي ماهاليسي
اناضول

Address: Esentepe Mahallesi Anadolu
Caddesi no 7 Istanbul Turkey

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم
2989760/1

Address for Services:

العالمة تشتمل على االلوان االصفر والبيج والبني والرمادي والزهري واالحمر واالسود واالبيض .

( ) 128

العالمة التجارية رقم 22327 :
في الصنف 28 :
التاريخ 2013/01/27 :

Trade Mark No.: 22327
In Class: 28
Date: 27/01/2013

ّ
وتتضمن البرك
من اجل  :األلعاب وأدوات اللعب؛
القابلة للنفخ ودمى االستحمام ،ألعاب غرف اللعب،
ّ
المعدة
األدوات واألجهزة واآلالت لأللعاب غير تلك
لالستخدام مع شاشات العرض الخارجية أو الشاشات
ّ
وتتضمن آالت التسلية العاملة بالقطع النقدية ،الدمى
للحيوانات األليفة ،ألعاب حدائق األطفال ،الحدائق
والمالعب.

In Respect of: Games and playthings
;including inflatable pool and bath toys
games plays in game rooms; devices,
machines and apparatus for games other
than those adapted for use with an external
display screen or monitor including coinoperated amusement machines; toys for
domestic pets; toys for children’s parks,
parks and playgrounds.

بأسم  :ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي
اس  .ا

In the name of: Adel Kalemilik Ticaret ve
sanayi Anonim Sirketi

العنوان  :اسطنبول تركيا يسيتيبي ماهاليسي
اناضول

Address: Esentepe Mahallesi Anadolu
Caddesi no 7 Istanbul Turkey

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم
2989760/1

Address for Services:

العالمة تشتمل على االلوان االصفر واالزرق والبيج والبني والرمادي والزهري واالحمر واالسود واالبيض .
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العالمة التجارية رقم 22328 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/01/27 :
من اجل  :المواد الالصقة للقرطاسية واالستخدامات
المنزلية ،األربطة واألشرطة الالصقة للقرطاسية
ُ
واالستخدامات المنزلية ،ورق الكتابة ،ورق طباعة النسخ،
الورق الرقيق المصقول ،الورق الشفاف المصقول ،ورق
النسخ ،بكرات لآلالت الطابعة واآلالت الحاسبة ،البطاقات،
دفاتر المالحظات ،ورق النشاف ،ورق تدوين المالحظات
(األوراق المطبوعة) ،الظروف ،الملصقات ،الملفات
(المستلزمات المكتبية) ،األلبومات ،الدفاتر المكونة من
أوراق منفصلة مربوطة بحلقات ،األغطية (قرطاسية)،
الملصقات ،مواد الفنانين ومواد الكتابة والرسوم والتلوين
وبالتحديد :أقالم حبر (مستلزمات مكتبية) ،أقالم رصاص،
أقالم الحبر ذات الرؤوس الكروية ،ريش كتابة أقالم الحبر
والرصاص ،نماذج الهندسة المعمارية ،مواد عمل النماذج،
معجونة تشكيل النماذج ،طين تشكيل النماذج ،شمع
تشكيل النماذج (لغير استخدامات طب األسنان) ،أنصال
نحت النماذج ،األلوان لغايات القرطاسية بالتحديد،
أقالم الباستيل الملونة ،طباشير الباستيل الملونة،
ألوان الباستيل الزيتية ،األلوان المائية ،األلوان الزيتية،
الطباشير الملونة ،أصباغ الرسم ،األلوان التي تستخدم
باألصابع ،األلوان التي توضع على الوجوه ،علب األلوان،
فراشي الرسم ،لوحة ألوان الرسامين ،أقالم الرصاص
الخاصة بالنسخ ،أقالم الحبر الخاصة باألوراق الشفافة
(قرطاسية) ،أدوات تعبئة أقالم الحبر السائل،

Trade Mark No.: 22328
In Class: 16
Date: 27/01/2013
In Respect of: Adhesives for stationery or
household purposes, adhesive bands and
tapes for stationery or household purposes,
writing papers, manifolds, parchments
papers, onionskin, copying papers, rollers
for typewriters and calculators, cards,
notebooks, blotters, notepapers (block
papers), envelopes, stickers, files (office
requisites), albums, loose-leaf binders,
›covers (stationery); stickers, artists
materials and materials for writing,
drawing, and painting namely, pens (office
requisites), pencils, ball-point pens, nibs
for pen and pencils, architects› models,
modeling materials, modeling paste,
modeling clay, modeling wax (not for
dental purposes), modeling knives, paints
for stationery purpose namely pastels,
pastel crayons, oil pastels, watercolors,
crayons, gouaches, finger paints, face
paints; paint boxes, paint brushes, palettes
for painters, copying pencils, pens for
transparencies (stationery),

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

أقالم الحبر السائل سريع الجفاف ،أقالم الحبر ذات
الرؤوس الكروية المدببة ،أقالم الحبر ذات الحبر
الهالمي ،أقالم الرصاص الميكانيكية (القابلة للتعبئة)،
أقالم عمل الوشم ،أقالم التحديد ،أقالم التخطيط،
صفائح الرسم المخرمة ،اآلالت الكاتبة (الكهربائية
وغير الكهربائية) ،آالت طباعة العناوين على الظروف
والمغلفات ،آالت الدمغ (آالت الختم) ،الناسخات ،آالت
تجليد الوثائق لالستخدام المنزلي ،أشرطة ترشيح
حبر الطباعة ،أشرطة ترشيح حبر الطباعة لطابعات
الحواسيب ،صفائح الحبر للناسخات ،عبوات الحبر،
المستلزمات المكتبية (باستثناء األثاث) ،الصناديق
الكرتونية أو الورقية ،خزائن حفظ القرطاسية،
الوسائد ،أنصال قطع الورق ،المشابك الورقية،
الدمغات ،وسائد حبر األختام ،الحبر ،أصابع الحبر ،أحجار
التحبير ،الحبر الهندي ،المحابر ،حماالت الحبر ،سوائل
التصحيح ،المساحات ،برايات األقالم (الكهربائية وغير
الكهربائية) ،أشرطة التصحيح ،حماالت أقالم الرصاص،
خرامات الورق (مستلزمات مكتبية) ،الكباسات،
الدبابيس ،المواد التعليمية والتدريسية (باستثناء
األجهزة) ،األلعاب المطبوعة ،المنشورات المطبوعة،
المطبوعات ،مجسم الكرة األرضية ،السبورات ،معدات
الرسم بالتحديد :المساطر ،المساطر المربعة ،المناقل،
الطباشير ،األعداد والحروف (للطباعة) ،أجهزة العد،
البوصالت.
بأسم  :ادل كاليمكليليك في سانويي سيركيتي اس  .ا

111
liquid pen refills, fiber pens, roller pens,
)jell inky pens, mechanical (refillable
pencils, tattoo pens, highlighters, markers,
stencils; typewriters (electric or nonelectric), addressing machines, franking
machines (stamping machines), duplicators,
document laminators for office use, inking
ribbons, inking ribbons for computer
printers, inking sheets for duplicators,
ink cartridges; office requisites (except
furniture), boxes of cardboards or paper,
cabinets for stationery, pads, paper knifes,
paper clips, cachets, stamp pads, ink, ink
sticks, ink stones, Indian ink, inkwell,
inkstands, correcting fluids, erasers, pencil
sharpeners (electric or non-electric),
correction tapes, pencil trays, punches
;(office requisites), stapling presses, staples
instructional and teaching materials
(except apparatus); printed games printed
publications, printed matter, terrestrial
globe, blackboards, drawing instruments
namely, rulers, square rulers, chalks,
drawing squares, numbers and letters
(type), numbering apparatus, compasses.

In the name of: Adel Kalemilik Ticaret ve
sanayi Anonim Sirketi

العنوان  :اسطنبول تركيا يسيتيبي ماهاليسي
اناضول

Address: Esentepe Mahallesi Anadolu
Caddesi no 7 Istanbul Turkey

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم
2989760/1

Address for Services:

العالمة تشتمل على االلوان االصفر واالزرق والبيج والبني والرمادي والزهري واالحمر واالسود واالبيض .
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Trade Mark No.: 22329

العالمة التجارية رقم 22329 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 11/02/2013

التاريخ 2013/02/11 :

In Respect of: yeast and biscuits and
canndies a sweet

من اجل  :خميرة وحلويات وسكاكر وبسكويت
بأسم  :شركة بلو سكاي للمواد الغذائية والتموينية
وتجارتها

In the name of: sharikat bluesky lilmawad
aghzaeyeh waltamweneyeh wategaratoha
Address: alkhalil

العنوان  :الخليل ام الدالية ت 2233075

Address for Services: alkhalil

عنوان التبليغ  :الخليل ام الدالية ت 2233075

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  confectionsذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة.

( ) 131

العالمة التجارية رقم 22330 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/02/11 :

Trade Mark No.: 22330
In Class: 29
Date: 11/02/2013

من اجل  :معلبات خضار مطبوخةذرة معلبة حمص
معلب فول معلب لحمة معلبة مخلل مكبوس

In Respect of: canned vegetables cooked
canned corn canned homs canned beans
canned pickled and canned meat

بأسم  :شركة بلو سكاي للمواد الغذائية والتموينية
وتجارتها

In the name of: sharikat bluesky lilmawad
aghzaeyeh waltamweneyeh wategaratoha

العــــــدد الثـامـــن
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Address: alkhalil

العنوان  :الخليل ام الدالية ت 2233075

Address for Services: alkhalil

عنوان التبليغ  :الخليل ام الدالية ت 2233075

( ) 132

Trade Mark No.: 22332

العالمة التجارية رقم 22332 :

In Class: 18

في الصنف 18 :

Date: 11/02/2013

التاريخ 2013/02/11 :
من اجل  :الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات
أخرى  ،الحقائب  ,حقائب اليد  ,حقائب الظهر  ,محافظ
النقود  ,المحافظ  ,صناديق الثياب وحقائب السفر ،
الشماسي والمظالت وعصي المشي

In Respect of: Goods of leather or
imitations of leather not included in
;other classes; bags, handbags; rucksacks
;purses; wallets; trunks and traveling bags
umbrellas; parasols and walking sticks
In the name of: G-Star Raw C.V.

بأسم  :جي-ستار رو سي.في.
العنوان  :كينبيرغفيغ  1101 ,100جي اتش امستردام
زويدوست ,هولندا

Address: Keienbergweg 100, 1101 GH
AMSTERDAM ZUIDOOST, The Netherlands

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 133

العالمة التجارية رقم 22333 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/02/11 :

Trade Mark No.: 22333
In Class: 25
Date: 11/02/2013

2013/9/10
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In Respect of: Clothing; footwear;
headgear; belts (clothing)

العــــــدد الثـامـــن

, المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل
)االحزمة (مالبس

In the name of: G-Star Raw C.V.

.في.ستار رو سي- جي: بأسم

Address: Keienbergweg 100, 1101
GH AMSTERDAM ZUIDOOST, The
Netherlands

 جي اتش امستردام1101 ,100  كينبيرغفيغ: العنوان
 هولندا,زويدوست

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 134 (

Trade Mark No.: 22334
In Class: 35
Date: 11/02/2013
In Respect of: Retail services in the field of
soaps, perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices, sunglasses and
spectacles, spectacles frames, spectacles
cases, sound-, image and data carriers,
such as CD›s and DVD›s, jewelry, bijoux,
horological and chronometric instruments,
amongst others watches, goods of leather or
imitations of leather not included in other
classes, bags, rucksacks, purses, wallets,
trunks and traveling bags, umbrellas,
parasols and walking sticks, clothing,
footwear, headgear, belts (clothing) and
fashion accessories; business intermediary
services in the purchase and sale of soaps,

22334 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/02/11 : التاريخ
, خدمات البيع بالتجزئة في مجال الصابون: من اجل
 غسول, مواد التجميل, الزيوت االساس,العطور
 النظارات الشمسية, منظفات االسنان,الشعر
 حامالت, علب النظارات, اطارات النظارات,والنظارات
 مثل السي دي والدي,الصوت والصورة والبيانات
 ادوات قياس والوقت, بيجوكس, المجوهرات,فيدي
 الجلود المدبوغة وتقليدها, بما فيها الساعات,والزمن
والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة
 حقائب,  حقائب اليد,  الحقائب، ضمن فئات أخرى
 صناديق الثياب,  المحافظ,  محافظ النقود, الظهر
, الشماسي والمظالت وعصي المشي، وحقائب السفر
) االحزمة (مالبس,المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس
 خدمات االعمال الوسيطة في,واكسسوارات المالبس
,شراء وبيع الصابون

2013/9/10
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perfumery, essential oils, cosmetics,
hair lotions, dentifrices, sunglasses and
spectacles, spectacles frames, spectacles
cases, sound-, image and data carriers,
such as CD›s and DVD›s, jewelry, bijoux,
horological and chronometric instruments,
amongst others watches, goods of leather or
imitations of leather not included in other
classes, bags, rucksacks, purses, wallets,
trunks and traveling bags, umbrellas,
parasols and walking sticks, clothing
footwear headgear, belts (clothing) and
fashion accessories; business management;
business administration and administrative
services; sales promotion; commercial
business and administrative services in
the field of franchising and exploitation of
retail businesses

العــــــدد الثـامـــن

 غسول, مواد التجميل, الزيوت االساس,العطور
 النظارات الشمسية, منظفات االسنان,الشعر
 حامالت, علب النظارات, اطارات النظارات,والنظارات
 مثل السي دي والدي,الصوت والصورة والبيانات
 ادوات قياس والوقت, بيجوكس, المجوهرات,فيدي
 الجلود المدبوغة وتقليدها, بما فيها الساعات,والزمن
والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة
 حقائب,  حقائب اليد,  الحقائب، ضمن فئات أخرى
 صناديق الثياب,  المحافظ,  محافظ النقود, الظهر
, الشماسي والمظالت وعصي المشي، وحقائب السفر
 االحزمة,المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس
 ادارة, تنظيم االعمال,(مالبس) واكسسوارات المالبس
 خدمات, ترويج المبيعات,االعمال وخدمات االعمال
ادارة االعمال التجارية في مجال االمتيازات وتطوير
اعمال التجزئة

In the name of: G-Star Raw C.V.

.في.ستار رو سي- جي: بأسم

Address: Keienbergweg 100, 1101
GH AMSTERDAM ZUIDOOST, The
Netherlands

 جي اتش امستردام1101 ,100  كينبيرغفيغ: العنوان
 هولندا,زويدوست

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 135 (

Trade Mark No.: 22341
In Class: 32
Date: 12/02/2013
In Respect of: Mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages.

22341 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2013/02/12 : التاريخ
 المياه المعدنية و الغازية وغيرها من: من اجل
المشروبات غير الكحولية؛مشروبات الفواكه وعصائر
.الفواكه؛ شراب ومستحضرات أخرى لصنع المشروبات
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In the name of: PepsiCo, Inc.

العــــــدد الثـامـــن

. إنك،  بيبسيكو: بأسم

Address: 700 Anderson Hill Road,
Purchase, NY 10577, U.S.A.

 نيويورك،  بورتشيز،  أندرسون هيل روود700 : العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية، 10577

Address for Services:

 سابا وشركاهم للملكية الفكرية ـ: عنوان التبليغ
 البيرة ـ الضفة الغربية4472 ب.ص

) 136 (

Trade Mark No.: 22343
In Class: 35
Date: 12/02/2013
In Respect of: Advertising; business
management; business administration; office
functions and this class includes, in particular:
the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods (excluding the
transport thereof), enabling customers to
conveniently view and purchase those goods;
such services may be provided by retail
stores, wholesale outlets, through mail order
catalogues or by means of electronic media,
for example, through web sites or television
shopping programmes; services consisting of
the registration, transcription, composition,
compilation or systematization of written
communications and registrations, and also the
exploitation or compilation of mathematical
or statistical data; services of advertising
agencies and services such as the distribution
of prospectuses, directly or through the post,
or the distribution of samples, in class 35.

22343 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/02/12 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة: من اجل
األعمال التجارية؛ خدمات تسيير شؤون األعمال
التجارية؛ خدمات الوظائف المكتبية وتتضمن هذه
 خدمات تجميع تشكيلة من:الفئة على وجه التحديد
البضائع لمصلحة اآلخرين (باستثناء نقلها) لتمكين
الزبائن من معاينتها وشرائها بالشكل المناسب
لهذه البضائع؛ من الممكن تقديم هذه الخدمات من
خالل متاجر البيع بالتجزئة وأماكن البيع بالجملة ومن
خالل المواقع اإللكترونية أو برامج التسوق التلفزيوني؛
الخدمات التي تتكون من تسجيل أو نسخ أو تركيب
أو تجميع أو تنظيم المراسالت والتسجيالت الخطية
وأيضا استغالل أو تجميع البيانات الرياضية أو
اإلحصائية؛ خدمات وكاالت الدعاية واإلعالن والخدمات
مثل توزيع النشرات بشكل مباشر أو بواسطة البريد أو
.35  في الفئة،توزيع العينات
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بأسم  :شركة البيادر إنترناشيونال ش.م.ح.

In the name of: Al Bayader International FZCO

العنوان  :أرض رقم أس  ، 20145ص .ب  18352ميناء
جبل علي  ،اإلمارات العربية المتحدة.

Address: Plot No. S20145, P.O. Box 18352
Jebel Ali PO, Dubai, United Arab Emirates

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 137

العالمة التجارية رقم 22348 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/02/12 :
من اجل  :المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة
وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة
األوساخ ،مواد إزالة الشحومات -الصابون بأنواعه وبرش
الصابون -الروائح العطرية– الزيوت الطيارة -مواد
التزيين ومحاليل الشعر -معاجين األسنان والحالقة-
الشامبو.
بأسم  :شركة مستودع الهنا للكوزمتكس

Trade Mark No.: 22348
In Class: 3
Date: 12/02/2013
In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use;cleaning,
polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps;perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices

In the name of: sharikat mustawdaa al
hanna llcosmatics

العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب مسجد االيمان/
شركة بيوتي اليف

Address: Al khalil wad alharieeh

عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بجانب مسجد
االيمان/شركة بيوتي اليف

Address for Services: Al khalil wad
alharieeh
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( ) 138

Trade Mark No.: 22349

العالمة التجارية رقم 22349 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 12/02/2013

التاريخ 2013/02/12 :
من اجل  :المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

بأسم  :يوسف خميس يوسف صفيرة

In the name of: Yousef Khamees Yousf Sfairah

العنوان  :طولكرم-شارع الحسين بن علي-عمارة االعرج Address: Tulkarm- Hussain bin Ali st .A›raj
_Building 09-2673174 begin_of_the_skype
092673174
_highlighting 09-2673174 FREE  end_of
the_skype_highlighting

عنوان التبليغ  :طولكرم-شارع الحسين بن علي-عمارة
االعرج 092673174

Address for Services: Tulkarm- Hussain
bin Ali st .A›raj Building 09-2673174
begin_of_the_skype_highlighting

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

( ) 139

العالمة التجارية رقم 22351 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/02/13 :

Trade Mark No.: 22351
In Class: 35
Date: 13/02/2013
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من اجل  :الدعاية و اإلعالن ,و إدارة و توجيه األعمال
و تفعيل النشاط المكتبي ,تأجير المساحات اإلعالنية,
لصق اإلعالنات ,خدمات اعداد نماذج الدعاية و االعالن
او ترويج المبيعات ,الدعاية و االعالن الخارجي ,الدعاية و
االعالن ,وكاالت الدعاية و االعالن ,اعداد أعمدة الدعاية و
االعالن ,نشر نصوص الدعاية و االعالن ,كتابة النصوص
اإلعالنية ,تأجير المساحات اإلعالنية ,الطباعة.

In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions, Advertising space (rental
of-), Bill-posting, Modeling for advertising
or sales promotion, Outdoor advertising,
Publicity, publicity agencies, Publicity
columns preparation, Publicity texts
(Publication of-), Publicity texts (Writing
of-), Rental of advertising space, Typing.

بأسم  :ماهر رامز نظمي العاصي

In the name of: Maher Ramez Nazmi Al.Assi
Address: Nablus, Palestine.

العنوان  :نابلس,فلسطين

Address for Services:

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

( ) 140

Trade Mark No.: 22353

العالمة التجارية رقم 22353 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 13/02/2013

التاريخ 2013/02/13 :
من اجل  :خدمات تقديم الطعام والشراب ،المقاهي
والحانات والمطاعم.

In Respect of: Services for providing food
and drink; cafes, bars, restaurants.
In the name of: Shefa Franchises Ltd.

بأسم  :شيفا فرانشايزز لميتد.
العنوان  7 :هاسوليال ستريت ،بيت شيمش ،اسرائيل

Address: 7 Ha›Solela St., Beit-Shemesh, Israel

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة  -رام الله  .ص.ب74 .

Address for Services:

( ) 141

العالمة التجارية رقم 22354 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/02/13 :

Trade Mark No.: 22354
In Class: 30
Date: 13/02/2013

2013/9/10
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In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ice-cream; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, sauces (condiments); spices; ice.

العــــــدد الثـامـــن

 القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز وبالتابيوكا: من اجل
 الطحين ومستحضرات،والساغو والقهوة المصنعة
،مصنوعة من الحبوب والخبز والمعجنات والحلوى والبوظة
، الملح والخردل، الخميرة بودرة الخبيز،العسل والدبس
. الثلج، التوابل،)الخل والصالصات (البهارات

In the name of: Shefa Franchises Ltd.

. شيفا فرانشايزز لميتد: بأسم

Address: 7 Ha›Solela St., Beit-Shemesh, Israel

 اسرائيل، بيت شيمش، هاسوليال ستريت7 : العنوان

Address for Services:

 رام الله،74 ب. ص، محامون: عنوان التبليغ

) 142 (

Trade Mark No.: 22355

22355 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 13/02/2013

2013/02/13 : التاريخ

In Respect of: Chocolate

 الشوكوالتة: من اجل

In the name of: Saudi Chocolate Factory

 مصنع الشوكوالتة السعودي: بأسم

Address: P.O. Box 3918, Al Ahsa 31982,
Kingdom of Saudi Arabia

 المملكة,31982  االحساء,3918  ص ب: العنوان
العربية السعودية

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 143 (

Trade Mark No.: 22356
In Class: 3

22356 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
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Date: 13/02/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/02/13 : التاريخ

In Respect of: Non-medicated preparations
for nasal cleansing, rinsing and moisturizing;
disposable wipes or tissues impregnated with
cosmetic preparations; non-medicated skin
care preparations, namely, creams, lotions
and gels; non medicated topically applied
preparations for the relief of minor skin
irritations; skin creams; cosmetic creams
for skin care; cosmetic nourishing creams;
moisturizing creams; skin moisturizer

 المستحضرات غير الطبية لتنظيف وشطف: من اجل
 المناديل او المحارم الجاهزة المشربة,وترطيب االنف
 مستحضرات العناية بالجلد,بمستحضرات التجميل
, الغسوالت والجل, الكريمات, بما فيها,غير الطبية
المستحضرات الموضعية غير الطبية للعناية
 كريمات, كريمات الجلد,بتهيجات الجلد الخفيفة
, كريمات التجميل المغذية,التجميل للعناية بالجلد
 مرطبات الجلد,كريمات الترطيب

In the name of: Sofibel S.A.S.

.اس.ايه. سوفيبيل اس: بأسم

Address: 110/114 rue Victor Hugo, 92300
Levallois-Perret, France

92300 , رو فيكتور هوغو114/110 : العنوان
 فرنسا,بيريت-ليفالويس

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 144 (

Trade Mark No.: 22357
In Class: 5
Date: 13/02/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations;
hygienic preparations for medical purposes;
preparations for the relief of nasal congestion,
dryness and irritations; medicated creams for
treating dermatological conditions; medicated
moisturizers; gels, creams and solutions
for dermatological use; dermatological
preparations in the form of creams, lotions
and gels for the treatment of skin irritations;
topical nasal preparation for the prevention of
cold and flu

22357 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/02/13 : التاريخ
 المستحضرات, المستحضرات الطبية: من اجل
 مستحضرات انسداد وجفاف,الصحية للغايات الطبية
 الكريمات الطبية لعالج حاالت االمراض,وتهيج االنف
 الجل والكريمات وعالجات, المرطبات الطبية,الجلدية
 مستحضرات االمراض الجلدية على,االمراض الجلدية
,شكل كريمات وغسوالت وجل لعالج تهيج الجلد
مستحضرات االنف الموضعية لمنع البرد واالنفلونزا
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In the name of: Sofibel S.A.S.

بأسم  :سوفيبيل اس.ايه.اس.
العنوان  114/110 :رو فيكتور هوغو92300 ,
ليفالويس-بيريت ,فرنسا

Address: 110/114 rue Victor Hugo, 92300
Levallois-Perret, France

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 145

Trade Mark No.: 22358

العالمة التجارية رقم 22358 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 13/02/2013

التاريخ 2013/02/13 :
من اجل  :علب وأغطية لألجهزة االلكترونية المحمولة
وخاصة الهواتف المحمولة ومشغالت الوسائط
المحمولة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والمساعدات
الرقمية الشخصية وقارئات الكتب االلكترونية وأجهزة
الكمبيوتر ،علب وأغطية واقية الجهزة الكمبيوتر.

In Respect of: Protective covers and cases
for handheld electronic devices, namely,
cell phones, portable media players, tablets,
personal digital assistants, e-book readers,
and computers; protective covers and cases
for computers.
In the name of: Otter Products, LLC

بأسم  :اوتر برودكتس ال ال سي
العنوان  209 :ساوث ميلدروم ستريت ،فورت كولينز،
كولورادو  ،80521امريكا

Address: 209 S. Meldrum Street , Fort
Collins, CO 80521, United States

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

( ) 146

العالمة التجارية رقم 22359 :
في الصنف 35 :

Trade Mark No.: 22359
In Class: 35

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 14/02/2013

التاريخ 2013/02/14 :
من اجل  :خدمات اإلعالن؛ خدمات وكاالت االستيراد
والتصدير؛ خدمات الترويج لمبيعات اآلخرين؛ خدمات
تنظيم المعارض الفنية أو التجارية؛ خدمات عرض
البضائع؛ خدمات تنظيم المعلومات في قواعد
بيانية حاسوبية؛ خدمات إجراء المناقصات؛ خدمات
استشارات األعمال الحرفية؛ خدمات الدراسات
التسويقية؛ خدمات معلومات األعمال التجارية؛
خدمات استشارات إدارة الكوادر؛ خدمات المحاسبة؛
خدمات مساعدة اإلدارة التجارية والصناعية.

In Respect of: Advertising; import-export
;agencies; sales promotion for others
organizing technical or commercial
;exhibitions; demonstration of goods
systematization of information into computer
database; bidding services; professional
;business consultancy; marketing studies
business information; personnel management
consultancy; accounting; commercial and
industrial management assistance.

بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليميتد

In the name of: Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

العنوان  :الونيوان فيليج نورث  ،تشاينغ روود  ،شاهي
تاون  ،مقاطعة تشانغبينغ  ،بيجينغ  ، 102206الصين

Address: Laoniuwan Village North,
Shayang Road, Shahe Town, Changping
District Beijing 102206, China

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 22361 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/02/14 :
من اجل  :خدمات اإلعالن؛ خدمات وكاالت االستيراد
والتصدير؛ خدمات الترويج لمبيعات اآلخرين؛ خدمات
تنظيم المعارض الفنية أو التجارية؛ خدمات عرض البضائع؛
خدمات تنظيم المعلومات في قواعد بيانية حاسوبية؛
خدمات إجراء المناقصات؛ خدمات استشارات األعمال
الحرفية؛ خدمات الدراسات التسويقية؛ خدمات معلومات
األعمال التجارية؛ خدمات استشارات إدارة الكوادر؛ خدمات
المحاسبة؛ خدمات مساعدة اإلدارة التجارية والصناعية.

Trade Mark No.: 22361
In Class: 35
Date: 14/02/2013
In Respect of: Advertising; import-export
;agencies; sales promotion for others
organizing technical or commercial
;exhibitions; demonstration of goods
systematization of information into computer
database; bidding services; professional
;business consultancy; marketing studies
business information; personnel management
consultancy; accounting; commercial and
industrial management assistance.
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In the name of: Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليميتد
العنوان  :اونيوان فيليج نورث  ،تشاينغ روود  ،شاهي
تاون  ،مقاطعة تشانغبينغ  ،بيجينغ  ، 102206الصين

Address: Laoniuwan Village North,
Shayang Road, Shahe Town, Changping
District

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية ـ
ص.ب  4472البيرة ـ الضفة الغربية

Address for Services:

( ) 148

Trade Mark No.: 22364

العالمة التجارية رقم 22364 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 17/02/2013

التاريخ 2013/02/17 :

In Respect of: Pharmaceutical preparations
and substances.

من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدالنية.

In the name of: Astellas Pharma Inc.

بأسم  :أستيالس فارما إنك.
العنوان  ، 11 – 3 :نيهونباشي – هونشو  – 2تشومة ،
تشو – كو  ،طوكيو  ،اليابان

Address: 1001 13th Avenue East,
Bradenton, Florida 34208 USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية ـ
ص.ب  4472البيرة ـ الضفة الغربية

Address for Services:

( ) 149

العالمة التجارية رقم 22365 :
في الصنف 5 :

Trade Mark No.: 22365
In Class: 5
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Date: 17/02/2013

التاريخ 2013/02/17 :

In Respect of: Pharmaceutical preparations
and substances.

من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدالنية.

In the name of: Astellas Pharma Inc.

بأسم  :أستيالس فارما إنك.
العنوان  ، 11 – 3 :نيهونباشي – هونشو  – 2تشومة ،
تشو – كو  ،طوكيو  ،اليابان

Address: 1001 13th Avenue East,
Bradenton, Florida 34208 USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية ـ
ص.ب  4472البيرة ـ الضفة الغربية

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 22366 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/02/17 :

Trade Mark No.: 22366
In Class: 32
Date: 17/02/2013

من اجل  :البيرة  ،المياه المعدنية والغازية والمشروبات
األخرى غير الكحولية  ،مشروبات الفواكه وعصير
الفواكه  ،الشراب المركز والمستحضرات األخرى التي
تستعمل لصنع المشروبات.

In Respect of: Beers, mineral and
aerated waters and other nonalcoholic
;drinks; fruit drinks and fruit juices
syrups and other prepatrations for
making beverages.

بأسم  :تروبيكانا برودكتس ،إنك.

In the name of: Tropicana Products, Inc.

العنوان  1001 :أفينيو  13إيست  ،برادينتون  ،فلوريدا
 ، 34208الواليات المتحدة األمريكية

Address: 1001 13th Avenue East,
Bradenton, Florida 34208 USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية ـ
ص.ب  4472البيرة ـ الضفة الغربية

Address for Services:
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( ) 151

Trade Mark No.: 22369

العالمة التجارية رقم 22369 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 19/02/2013

التاريخ 2013/02/19 :
من اجل  :اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد ،خالصات
اللحوم ،فواكه وخضروات محفوظة ومجففة ومطهوة،
هالميات (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر ،البيض
والحليب ومنتجات الحليب ،الزيوت والدهون الصالحة لألكل

In Respect of: ): Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;compotes; eggs, milk and milk products
edible oils and fats.

بأسم  :شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعالن
للتجارة

In the name of: Abdulrahman Al-Abulaziz
Alshalan Sons Co.

العنوان  :ص.ب  ،1200الرياض  ،11431المملكة
العربية السعودية

Address: P.O. Box 1200, Riyadh 11431,
Saudi Arabia

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

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

( ) 152

العالمة التجارية رقم 22370 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/02/19 :

Trade Mark No.: 22370
In Class: 30
Date: 19/02/2013
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من اجل  : :البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز
والتابيوكا والساغو والبن اإلصطناعي ،الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر
والحلويات والحلويات المثلجة ،عسل النحل والعسل
األسود ،الخميرة ومسحوق الخبيز ،الملح والخردل والخل
والصلصة ،التوابل ،البهارات ،الثلج.

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

بأسم  :شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعالن
للتجارة

In the name of: Abdulrahman Al-Abulaziz
Alshalan Sons Co.

العنوان  :ص.ب  ،1200الرياض  ،11431المملكة
العربية السعودية

Address: P.O. Box 1200, Riyadh 11431,
Saudi Arabia

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

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

( ) 153

العالمة التجارية رقم 22371 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/02/19 :
من اجل  :بروفيالت المنيوم لالباجورات
بأسم  :ميالنو لالامنيوم واالباجورات
العنوان  :بيت لحم  -بيت بصة
عنوان التبليغ  :بيت لحم  -بيت بصة

Trade Mark No.: 22371
In Class: 6
Date: 19/02/2013
In Respect of: ALUMINUM PROFILES
FOR SHUTTERS
In the name of: MILANO FOR
ALUMINUM . SHUTTERS
Address: BETHLEHEM - BEIT BASSA
 Address for Services: BETHLEHEMBEIT BASSA

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الرسومات ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة
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( ) 154

Trade Mark No.: 22372

العالمة التجارية رقم 22372 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 19/02/2013

التاريخ 2013/02/19 :

In Respect of: tango

من اجل  :االحذية
بأسم  :شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية العادية
العامة
العنوان  :الخليل  -وادي الهرية مقابل ليزر كاسيت

In the name of: SHARIKAT NEGMET
ALKHALIL LILTEJARAH ALDAWLIEH
ALADIEH ALAMMAH
Address: ALKHALIL - WADI ALHARIA
 Address for Services: ALKHALILWADI ALHARIA

عنوان التبليغ  :الخليل  -وادي الهرية مقابل ليزر
كاسيت

( ) 155

العالمة التجارية رقم 22373 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/02/19 :
من اجل  :التجارية صحافة وأعالم
بأسم  :شركة عالرية للتجارة والخدمات  /جريدة أخبار القدس
العنوان  :القدس  -العيزرية  -مقابل البنك العربي
عنوان التبليغ  :القدس  -العيزرية

Trade Mark No.: 22373
In Class: 35
Date: 19/02/2013
In Respect of: Media & Jurnalism
In the name of: ALaria Trade & Services
Address: Jerusalem- Bethany
Address for Services:
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( ) 156

Trade Mark No.: 22374

العالمة التجارية رقم 22374 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 19/02/2013

التاريخ 2013/02/19 :
من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا
والساغو والبن اإلصطناعي ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات
والحلويات المثلجة ،عسل النحل والعسل األسود،
الخميرة ومسحوق الخبيز ،الملح والخردل والخل
والصلصة ،التوابل ،البهارات ،الثلج.

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

بأسم  :شركة أبناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعالن
للتجارة

In the name of: Abdulrahman Al-Abulaziz
Alshalan Sons Co.

العنوان  :ص.ب  ،1200الرياض  ،11431المملكة
العربية السعودية

Address: P.O. Box 1200, Riyadh 11431,
Saudi Arabia

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

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

( ) 157

العالمة التجارية رقم 22376 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/02/20 :

Trade Mark No.: 22376
In Class: 35
Date: 20/02/2013
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In Respect of: Advertising; business
management

من اجل  :االعالنات وتنظيم االعمال
بأسم  :شركة موديليشيس ايجنسي لالزياء المساهمة
الخصوصية المحدودة

In the name of: SHEREKET
MODELICIOUS AGENCY LLAZEAA

العنوان  :رام الله/البيرة  /برج الشيخ

Address: RAMALLAH /AL BIERAH /
Burj al Sheikh
Address for Services:

عنوان التبليغ  :براج الشيخ /ط / 4البيرة  /ص.ب 1493
رام الله

( ) 158

Trade Mark No.: 22377

العالمة التجارية رقم 22377 :

In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 20/02/2013

التاريخ 2013/02/20 :

In Respect of: SHOW FASHION

من اجل  :الترفيه وعروض االزياء
بأسم  :شركة موديليشيس ايجنسي لالزياء المساهمة
الخصوصية المحدودة

In the name of: SHEREKET
MODELICIOUS AGENCY LLAZEAA
Address: RAMALLAH /ALBIERAH/Burj
al Sheikh

العنوان  :رام الله  /البيرة  /برج الشيخ
عنوان التبليغ  :براج الشيخ /ط / 4البيرة  /ص.ب 1493
رام الله

Address for Services:

( ) 159

العالمة التجارية رقم 22378 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/02/20 :

Trade Mark No.: 22378
In Class: 12
Date: 20/02/2013
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In Respect of: spare parts and accessories

 قطع غيار وكماليات سيارات: من اجل

In the name of: Sharikat AL -Hajj Omarn
Lilisterad Wa AL Tasweeq

 شركة الحاج عمران لالستيراد والتسويق: بأسم

Address: Jenin - Shari AL- Nasira

 شارع الناصرة-  جنين: العنوان

Address for Services: Jenin - Shari ALNasira

 شارع الناصرة-  جنين: عنوان التبليغ

) 160 (

Trade Mark No.: 22379
In Class: 5
Date: 20/02/2013

22379 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/02/20 : التاريخ

In Respect of: Pharmaceutical, veterinary ، المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية: من اجل
and sanitary preparations; dietetic
 أغذية األطفال، مواد الحمية المعدة لالستعمال الطبي
substances adapted for medical use,
 المواد الخاصة بحشو،  اللصوق الطبية ومواد التضميد،
food for babies; plasters, materials for
 المستحضرات،  المطهرات، األسنان والشمع الطبي
dressings; materials for stopping teeth,
المستعملة في ابادة الهوام والحيوانات والحشرات
dental wax; disinfectants; preparations
 مستحضرات,الضارة والفطريات واألعشاب الضارة
for destroying vermin; fungicides,
herbicides; Blood treatment preparations,  المركبات الكيميائية المخلوطة, بما فيها,معالجة الدم
المستخدمة في االت الكلى االصطناعية
namely, chemical compounds for mixing
solutions for use in artificial kidney
machines
In the name of: Advanced Renal
Technologies Inc.

. ادفانسد رينال تيكنولوجيز انك: بأسم

Address: 40 Lake Bellevue, Suite
100, Bellevue, Washington 98005,
U.S.A.

, بيليفيو,100  سويت, ليك بيليفيو40 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,واشنطن

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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( ) 161

Trade Mark No.: 22380

العالمة التجارية رقم 22380 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 20/02/2013

التاريخ 2013/02/20 :

In Respect of: textbook , class book

من اجل  :الكتب والكتب العلميه

In the name of: hani khari ameen abu ghdeen

بأسم  :هاني خيري امين ابو غضيب
العنوان  :نابلس  -شارع ارض الغزاليه  -تلفون
092386554

Address: nablus - sharee› ard alghazaliyeh

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع ارض الغزاليه  -تلفون
092386554

Address for Services: nablus - sharee› ard
alghazaliyeh

( ) 162

العالمة التجارية رقم 22381 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/02/20 :
من اجل  :مستحضرات للعناية بالجسم والجمال
بأسم  :بيرسدورف أي جي
العنوان  :اوناشتراس  20253 ،48هامبورغ ،المانيا
عنوان التبليغ  :محامون ،ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22381
In Class: 3
Date: 20/02/2013
In Respect of: Preparations for body and
beauty care
In the name of: Beiersdorf AG
Address: Unnastrasse 48 , 20253 Hamburg,
Germany
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  softذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة
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) 163 (

Trade Mark No.: 22382

22382 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16

16 : في الصنف

Date: 20/02/2013

2013/02/20 : التاريخ

In Respect of: TEXTBOOK , CLASS BOOK

 الكتب والكتب العلميه: من اجل

In the name of: hani khari ameen abu
ghdeen

 هاني خيري امين ابو غضيب: بأسم

Address: nablus - sharee› ard alghazaliyeh

 تلفون-  شارع ارض الغزاليه-  نابلس: العنوان
092386554

Address for Services: nablus - sharee› ard
alghazaliyeh

 تلفون-  شارع ارض الغزاليه-  نابلس: عنوان التبليغ
092386554

) 164 (

Trade Mark No.: 22385
In Class: 3
Date: 21/02/2013
In Respect of: SHAMPOO
In the name of: shareket jarawwan le
isterad wal tasdeer
Address: nablus -al dwar - jawwal : 0597400800
Address for Services: nablus -al dwar jawwal : 0597400800

22385 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/02/21 : التاريخ
 الشامبو: من اجل
 شركة جروان لالستيراد والتصدير: بأسم
057400800 :  جوال-  الدوار-  نابلس: العنوان
057400800 :  جوال-  الدوار-  نابلس: عنوان التبليغ
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) 165 (

Trade Mark No.: 22386

22386 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 21/02/2013

2013/02/21 : التاريخ

In Respect of: SHAMPOO

 الشامبو: من اجل

In the name of: shareket jarawwan le
isterad wal tasdeer

 شركة جروان لالستيراد والتصدير: بأسم

Address: nablus -al dwar - jawwal :
0597400800

057400800 :  جوال-  الدوار-  نابلس: العنوان

Address for Services: nablus -al dwar jawwal : 0597400800

057400800 :  جوال-  الدوار-  نابلس: عنوان التبليغ

) 166 (

Trade Mark No.: 22387
In Class: 30
Date: 21/02/2013
In Respect of: BREAD , PASTRY AND
CONFECTIONERY
In the name of: JAWDAT KHALED AL QASAS

22387 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/02/21 : التاريخ
 الخبز والفطائر والحلويات: من اجل
 جودت خالد القصص: بأسم
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Address: NABLUS- HOWARA

العنوان  :نابلس  -حوراه

Address for Services: NABLUS- HOWARA

عنوان التبليغ  :نابلس  -حوراه

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة حلويات  sweetsذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 167

Trade Mark No.: 22389

العالمة التجارية رقم 22389 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 21/02/2013

التاريخ 2013/02/21 :

In Respect of: SHAMPOO

من اجل  :الشامبو

In the name of: shareket jarawwan le
isterad wal tasdeer

بأسم  :شركة جروان لالستيراد والتصدير

Address: nablus -al dwar - jawwal :
0597400800

العنوان  :نابلس  -الدوار  -جوال 057400800 :
عنوان التبليغ  :نابلس  -الدوار  -جوال 057400800 :

 Address for Services: nablus -al dwarjawwal : 0597400800

( ) 168

العالمة التجارية رقم 22390 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/02/21 :

Trade Mark No.: 22390
In Class: 3
Date: 21/02/2013
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In Respect of: SHAMPOO

العــــــدد الثـامـــن
 الشامبو: من اجل

In the name of: shareket jarawwan le
isterad wal tasdeer

 شركة جروان لالستيراد والتصدير: بأسم

Address: nablus -al dwar - jawwal :
0597400800

057400800 :  جوال-  الدوار-  نابلس: العنوان

Address for Services: nablus -al dwar jawwal : 0597400800

057400800 :  جوال-  الدوار-  نابلس: عنوان التبليغ

) 169 (

Trade Mark No.: 22391

22391 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 21/02/2013

2013/02/21 : التاريخ

In Respect of: SHAMPOO

 الشامبو: من اجل

In the name of: shareket jarawwan le
isterad wal tasdeer

 شركة جروان لالستيراد والتصدير: بأسم

Address: nablus -al dwar - jawwal : 0597400800
Address for Services: nablus -al dwar jawwal : 0597400800

057400800 :  جوال-  الدوار-  نابلس: العنوان
057400800 :  جوال-  الدوار-  نابلس: عنوان التبليغ

) 170 (

Trade Mark No.: 22392
In Class: 3
Date: 21/02/2013

22392 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/02/21 : التاريخ
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In Respect of: SHAMPOO

من اجل  :الشامبو

In the name of: shareket jarawwan le
isterad wal tasdeer

بأسم  :شركة جروان لالستيراد والتصدير

Address: nablus -al dwar - jawwal :
0597400800

العنوان  :نابلس  -الدوار  -جوال 057400800 :
عنوان التبليغ  :نابلس  -الدوار  -جوال 057400800 :

 Address for Services: nablus -al dwarjawwal : 0597400800

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة شامبو  shampooذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 171

Trade Mark No.: 22393

العالمة التجارية رقم 22393 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 21/02/2013

التاريخ 2013/02/21 :

In Respect of: Pharmaceutical preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدالنية.

In the name of: Novartis AG

بأسم  :نوفارتس ايه جي

Address: 4002 Basel, Switzerland

العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Address for Services:

( ) 172

العالمة التجارية رقم 22394 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/02/21 :

Trade Mark No.: 22394
In Class: 5
Date: 21/02/2013
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In Respect of: PERFUMED TALC

من اجل  :بودره معطره

In the name of: shareket jarawwan le
isterad wal tasdeer

بأسم  :شركة جروان لالستيراد والتصدير

Address: nablus -al dwar - jawwal : 0597400800

العنوان  :نابلس  -الدوار  -جوال 057400800 :
عنوان التبليغ  :نابلس  -الدوار  -جوال 057400800 :

 Address for Services: nablus -al dwarjawwal : 0597400800

( ) 173

Trade Mark No.: 22395

العالمة التجارية رقم 22395 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 21/02/2013

التاريخ 2013/02/21 :
من اجل  :الحلوى والعلكة والعلكة الفقاعية والسكرنبات
والحلوى المنكهة بالنعناع وأقراص السكاكر الكروية
وقطع الكراميل الصغيرة

In Respect of: Confectionery, chewing
gum, bubble gum, candy, mints, drops and
lozenges.

بأسم  :دبليو ام .ريغلي جيه ار .كومباني

In the name of: Wm. Wrigley Jr. Company

العنوان  1132 :وست بالكهوك ستريت ،شيكاغو،
الينوي  ،60642الواليات المتحدة االمريكية

Address: 1132 West Blackhawk Street,
Chicago, Illinois 60642, U.S.A.

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

Address for Services:

( ) 174

العالمة التجارية رقم 22396 :
في الصنف 41 :

Trade Mark No.: 22396
In Class: 41
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Date: 24/02/2013

التاريخ 2013/02/24 :
من اجل  :برنامج الخوارزمي الصغير للرياضيات الذهنية

In Respect of: Little Khwarizmi Mental math

بأسم  :اياد صالح عبد الله حمودة  /مركز الشخص
المهم

In the name of: eyad saleh Abdullah
hammouda - vip center

العنوان  :رام الله  -دوار الساعة  -عمارة الميدان الطابق
الثالث  -مركز الشخص المهم

Address: VIP Center 3FL.,ALMaydan Bdl., yafa St ., Al-Sa›ah Circle
Downtown,Ramallah

عنوان التبليغ  :رام الله  /شارع يافا جوال رقم
0598364031

Address for Services:

( ) 175

العالمة التجارية رقم 22397 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/02/24 :
من اجل  :خدمات اإلعالن؛ خدمات وكاالت االستيراد
والتصدير؛ خدمات الترويج لمبيعات اآلخرين؛ خدمات
تنظيم المعارض الفنية أو التجارية؛ خدمات عرض
البضائع؛ خدمات تنظيم المعلومات في قواعد
بيانية حاسوبية؛ خدمات إجراء المناقصات؛ خدمات
استشارات األعمال الحرفية؛ خدمات الدراسات
التسويقية؛ خدمات معلومات األعمال التجارية؛
خدمات استشارات إدارة الكوادر؛ خدمات المحاسبة؛
خدمات مساعدة اإلدارة التجارية والصناعية.
بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليميتد

Trade Mark No.: 22397
In Class: 37
Date: 24/02/2013
In Respect of: Advertising; import-export
;agencies; sales promotion for others
organizing technical or commercial
;exhibitions; demonstration of goods
systematization of information into computer
database; bidding services; professional
;business consultancy; marketing studies
business information; personnel management
consultancy; accounting; commercial and
industrial management assistance.
In the name of: Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

العنوان  :الونيوان فيليج نورث  ،تشاينغ روود  ،شاهي
تاون  ،مقاطعة تشانغبينغ  ،بيجينغ  ، 102206الصين

Address: Laoniuwan Village North,
Shayang Road, Shahe Town, Changping
District Beijing 102206, China

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم 2989760/1

Address for Services:
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( ) 176

Trade Mark No.: 22398

العالمة التجارية رقم 22398 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 14/02/2013

التاريخ 2013/02/14 :
من اجل  :خدمات اإلعالن؛ خدمات وكاالت االستيراد
والتصدير؛ خدمات الترويج لمبيعات اآلخرين؛ خدمات
تنظيم المعارض الفنية أو التجارية؛ خدمات عرض
البضائع؛ خدمات تنظيم المعلومات في قواعد
بيانية حاسوبية؛ خدمات إجراء المناقصات؛ خدمات
استشارات األعمال الحرفية؛ خدمات الدراسات
التسويقية؛ خدمات معلومات األعمال التجارية؛
خدمات استشارات إدارة الكوادر؛ خدمات المحاسبة؛
خدمات مساعدة اإلدارة التجارية والصناعية.

In Respect of: Advertising; import-export
;agencies; sales promotion for others
organizing technical or commercial
;exhibitions; demonstration of goods
systematization of information into computer
database; bidding services; professional
;business consultancy; marketing studies
business information; personnel management
consultancy; accounting; commercial and
industrial management assistance.

بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليميتد

In the name of: Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

العنوان  :الونيوان فيليج نورث  ،تشاينغ روود  ،شاهي
تاون  ،مقاطعة تشانغبينغ  ،بيجينغ  ، 102206الصين

Address: Laoniuwan Village North,
Shayang Road, Shahe Town, Changping
District Beijing 102206, China

عنوان التبليغ  :ص.ب  4472البيرة  -هاتف رقم
2989760/1

Address for Services:

( ) 177

العالمة التجارية رقم 22400 :
في الصنف 12 :

Trade Mark No.: 22400
In Class: 12
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Date: 20/02/2013

التاريخ 2013/02/20 :
من اجل  :السيارات مثل سيارات نقل الركاب
والشاحنات وعربات المقطورات والشاحنات المقفلة
وعربة المقطورة صغيرة الحمولة والتركات واالجزاء
التابعة لها جميعها مشمولة في الصنف .12

In Respect of: Automobiles, such as
passenger cars, lorries, trailers, vans, low
loading trailer and trucks, and their parts,
all included in class 12.
In the name of: SKODA AUTO a.s.

بأسم  :سكودا اوتو اي.اس.

العنوان  :تي ار .فاكالفا كليمنتا  60 293 ،869مالدا Address: Tr. Vaclava Klementa 869, 293 60
Mlada Boleslav, CZECH REPUBLIC
بوليسالف ،الجمهورية التشيكية
Address for Services:

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

( ) 178

العالمة التجارية رقم 22401 :
في الصنف 10 :
التاريخ 2013/02/25 :
من اجل  :أجهزه وأدوات طبية بما في ذلك األجهزة
الطبية لتطبيق المستحضرات الصيدالنية والجل
تقديم او اعطاء المستحضرات الصيدالنية داخل جسم
اإلنسان؛ األجهزة الطبية وغير الطبية لعالج السرطان
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ األجهزة طبية ووحدات الجل الجرعة
والقياس ومراقبة بما في ذلك أجهزة ونظم لتقديم
األدوية؛ األجهزة الطبية بما في ذلك أجهزة لقياس
مساحة سطح الجسم المتضررة من المرض؛ المنتجات
الطبية بما في ذلك أجهزة استشعار للسيطرة والمواد
الالصقة الطبية ؛ اإلبر الصغيرة لالستخدام الطبي؛
حاويات مصنوعة خصيصا للنفايات الطبية

Trade Mark No.: 22401
In Class: 10
Date: 25/02/2013
In Respect of: Medical apparatus and
instruments, including, medical devices
for applying pharmaceutical preparations
and for introducing pharmaceutical
;preparations into the human body
medical and non-medical devices for the
treatment of cancer and dermatological,
hematological, renal and endocrine
disorders; medical apparatus and units
for dosage, measuring and monitoring,
including, drug delivery devices and
systems; medical devices, including,
devices for measuring body surface area
affected by disease; medical products,
including, biofeedback sensors; medical
;glues; microneedles for medical use
containers specially for medical waste
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In the name of: LEO Pharma A/S

بأسم  :ليو فارما ايه/اس
العنوان  :اندستريباركين  ،55دي كي -2750باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 179

العالمة التجارية رقم 22402 :
في الصنف 10 :
التاريخ 2013/02/25 :
من اجل  :أجهزه وأدوات طبية بما في ذلك األجهزة
الطبية لتطبيق المستحضرات الصيدالنية والجل
تقديم او اعطاء المستحضرات الصيدالنية داخل جسم
اإلنسان؛ األجهزة الطبية وغير الطبية لعالج السرطان
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ األجهزة طبية ووحدات الجل الجرعة
والقياس ومراقبة بما في ذلك أجهزة ونظم لتقديم
األدوية؛ األجهزة الطبية بما في ذلك أجهزة لقياس
مساحة سطح الجسم المتضررة من المرض؛ المنتجات
الطبية بما في ذلك أجهزة استشعار للسيطرة والمواد
الالصقة الطبية ؛ اإلبر الصغيرة لالستخدام الطبي؛
حاويات مصنوعة خصيصا للنفايات الطبية

بأسم  :ليو فارما ايه/اس

Trade Mark No.: 22402
In Class: 10
Date: 25/02/2013
In Respect of: Medical apparatus and
instruments, including, medical devices
for applying pharmaceutical preparations
and for introducing pharmaceutical
;preparations into the human body
medical and non-medical devices for the
treatment of cancer and dermatological,
hematological, renal and endocrine
disorders; medical apparatus and units
for dosage, measuring and monitoring,
including, drug delivery devices and
systems; medical devices, including,
devices for measuring body surface area
affected by disease; medical products,
including, biofeedback sensors; medical
;glues; microneedles for medical use
containers specially for medical waste
In the name of: LEO Pharma A/S

العنوان  :اندستريباركين  ،55دي كي -2750باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:
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( ) 180

Trade Mark No.: 22403

العالمة التجارية رقم 22403 :

In Class: 10

في الصنف 10 :

Date: 25/02/2013

التاريخ 2013/02/25 :
من اجل  :أجهزه وأدوات طبية بما في ذلك األجهزة
الطبية لتطبيق المستحضرات الصيدالنية والجل
تقديم او اعطاء المستحضرات الصيدالنية داخل جسم
اإلنسان؛ األجهزة الطبية وغير الطبية لعالج السرطان
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ األجهزة طبية ووحدات الجل الجرعة
والقياس ومراقبة بما في ذلك أجهزة ونظم لتقديم
األدوية؛ األجهزة الطبية بما في ذلك أجهزة لقياس
مساحة سطح الجسم المتضررة من المرض؛ المنتجات
الطبية بما في ذلك أجهزة استشعار للسيطرة والمواد
الالصقة الطبية ؛ اإلبر الصغيرة لالستخدام الطبي؛
حاويات مصنوعة خصيصا للنفايات الطبية

In Respect of: Medical apparatus and
instruments, including, medical devices for
applying pharmaceutical preparations and
for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; medical and nonmedical devices for the treatment of
cancer and dermatological, hematological,
renal and endocrine disorders; medical
apparatus and units for dosage, measuring
and monitoring, including, drug delivery
devices and systems; medical devices,
including, devices for measuring body
surface area affected by disease; medical
;products, including, biofeedback sensors
medical glues; microneedles for medical
use; containers specially for medical waste
In the name of: LEO Pharma A/S

بأسم  :ليو فارما ايه/اس
العنوان  :اندستريباركين  ،55دي كي -2750باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 181

العالمة التجارية رقم 22404 :
في الصنف 10 :

Trade Mark No.: 22404
In Class: 10

2013/9/10
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Date: 25/02/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/02/25 : التاريخ

In Respect of: Medical apparatus and
instruments, including, medical devices for
applying pharmaceutical preparations and
for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; medical and nonmedical devices for the treatment of
cancer and dermatological, hematological,
renal and endocrine disorders; medical
apparatus and units for dosage, measuring
and monitoring, including, drug delivery
devices and systems; medical devices,
including, devices for measuring body
surface area affected by disease; medical
products, including, biofeedback sensors;
medical glues; microneedles for medical
use; containers specially for medical waste

 أجهزه وأدوات طبية بما في ذلك األجهزة: من اجل
الطبية لتطبيق المستحضرات الصيدالنية والجل
تقديم او اعطاء المستحضرات الصيدالنية داخل جسم
اإلنسان؛ األجهزة الطبية وغير الطبية لعالج السرطان
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ األجهزة طبية ووحدات الجل الجرعة
والقياس ومراقبة بما في ذلك أجهزة ونظم لتقديم
األدوية؛ األجهزة الطبية بما في ذلك أجهزة لقياس
مساحة سطح الجسم المتضررة من المرض؛ المنتجات
الطبية بما في ذلك أجهزة استشعار للسيطرة والمواد
الالصقة الطبية ؛ اإلبر الصغيرة لالستخدام الطبي؛
حاويات مصنوعة خصيصا للنفايات الطبية

In the name of: LEO Pharma A/S

اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

، باليراب-2750 دي كي،55  اندستريباركين: العنوان
الدنمارك

Address for Services:

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

) 182 (

Trade Mark No.: 22405
In Class: 25
Date: 14/02/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear)

22405 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/02/14 : التاريخ
واغطية الراس،  ولباس القدم، المالبس: من اجل

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA  شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق: بأسم
ALMOTHEDON LELESTTHMAR WA
م.خ.م
ALTASWEEQ M.KH.M
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Address: ALBEIRAH- RAMALLAHFALESTEEN

العــــــدد الثـامـــن

 فلسطين. البيرة – رام الله: العنوان

Address for Services:

Shawkat law office, AL-beireh- : عنوان التبليغ
Nablus st.- Al-khateeb Bledg. First Floor

) 183 (

Trade Mark No.: 22406

22406 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 25/02/2013

2013/02/25 : التاريخ

In Respect of: Pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer
and dermatological, hematological,
renal and endocrine disorders; powders,
talcum powders, creams, lotions, gels,
foundation and lip balm for the treatment
of dermatological disorders, cancer and
skin infections; glues for medical use;
medical and wound dressings; dressings for
the treatment of dermatological disorders,
cancer and skin infections

 مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان: من اجل
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ البودرة مسحوق الباودر والكريمات
ولوشن وجل وكريم اساس ومرطب الشفاه لعالج
األمراض واالضطرابات الجلدية والسرطان والتهابات
الجلد؛ أصماغ لالستخدام الطبي؛ ضمادات الطبية
وللجروح؛ ضمادات لعالج اضطرابات الجلدية والسرطان
والتهابات الجلد

In the name of: LEO Pharma A/S

اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

، باليراب-2750 دي كي،55  اندستريباركين: العنوان
الدنمارك

Address for Services:

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

) 184 (
Trade Mark No.: 22407
In Class: 5

22407 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف

2013/9/10
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Date: 25/02/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/02/25 : التاريخ

In Respect of: Pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer
and dermatological, hematological,
renal and endocrine disorders; powders,
talcum powders, creams, lotions, gels,
foundation and lip balm for the treatment
of dermatological disorders, cancer and
skin infections; glues for medical use;
medical and wound dressings; dressings for
the treatment of dermatological disorders,
cancer and skin infections

 مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان: من اجل
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ البودرة مسحوق الباودر والكريمات
ولوشن وجل وكريم اساس ومرطب الشفاه لعالج
األمراض واالضطرابات الجلدية والسرطان والتهابات
الجلد؛ أصماغ لالستخدام الطبي؛ ضمادات الطبية
وللجروح؛ ضمادات لعالج اضطرابات الجلدية والسرطان
والتهابات الجلد

In the name of: LEO Pharma A/S

اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

، باليراب-2750 دي كي،55  اندستريباركين: العنوان
الدنمارك

Address for Services:

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

) 185 (

Trade Mark No.: 22408
In Class: 25
Date: 14/02/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear)

22408 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/02/14 : التاريخ
واغطية الراس،  ولباس القدم، المالبس: من اجل

In the name of: SHAREKAT ALOKHOWA  شركة األخوة المتحدون لإلستثمار والتسويق: بأسم
ALMOTHEDON LELESTTHMAR WA
م.خ.م
ALTASWEEQ M.KH.M
Address: ALBEIRAH- RAMALLAHFALESTEEN
Address for Services:

 فلسطين. البيرة – رام الله: العنوان
Shawkat law office, AL-beireh- : عنوان التبليغ
Nablus st.- Al-khateeb Bledg. First Floor

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 186

Trade Mark No.: 22409

العالمة التجارية رقم 22409 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 25/02/2013

التاريخ 2013/02/25 :
من اجل  :مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ البودرة مسحوق الباودر والكريمات
ولوشن وجل وكريم اساس ومرطب الشفاه لعالج
األمراض واالضطرابات الجلدية والسرطان والتهابات
الجلد؛ أصماغ لالستخدام الطبي؛ ضمادات الطبية
وللجروح؛ ضمادات لعالج اضطرابات الجلدية والسرطان
والتهابات الجلد

In Respect of: Pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer
and dermatological, hematological,
renal and endocrine disorders; powders,
talcum powders, creams, lotions, gels,
foundation and lip balm for the treatment
of dermatological disorders, cancer and
;skin infections; glues for medical use
medical and wound dressings; dressings for
the treatment of dermatological disorders,
cancer and skin infections
In the name of: LEO Pharma A/S

بأسم  :ليو فارما ايه/اس
العنوان  :اندستريباركين  ،55دي كي -2750باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 187

العالمة التجارية رقم 22410 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/02/25 :

Trade Mark No.: 22410
In Class: 5
Date: 25/02/2013

2013/9/10
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In Respect of: Pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer
and dermatological, hematological,
renal and endocrine disorders; powders,
talcum powders, creams, lotions, gels,
foundation and lip balm for the treatment
of dermatological disorders, cancer and
skin infections; glues for medical use;
medical and wound dressings; dressings for
the treatment of dermatological disorders,
cancer and skin infections

العــــــدد الثـامـــن

 مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان: من اجل
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ البودرة مسحوق الباودر والكريمات
ولوشن وجل وكريم اساس ومرطب الشفاه لعالج
األمراض واالضطرابات الجلدية والسرطان والتهابات
الجلد؛ أصماغ لالستخدام الطبي؛ ضمادات الطبية
وللجروح؛ ضمادات لعالج اضطرابات الجلدية والسرطان
والتهابات الجلد

In the name of: LEO Pharma A/S

اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

، باليراب-2750 دي كي،55  اندستريباركين: العنوان
الدنمارك

Address for Services:

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

) 188 (

Trade Mark No.: 22411
In Class: 5
Date: 25/02/2013
In Respect of: Pharmaceutical
preparations for the treatment of cancer
and dermatological, hematological,
renal and endocrine disorders; powders,
talcum powders, creams, lotions, gels,
foundation and lip balm for the treatment
of dermatological disorders, cancer and
skin infections; glues for medical use;
medical and wound dressings; dressings for
the treatment of dermatological disorders,
cancer and skin infections
In the name of: LEO Pharma A/S

22411 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/02/25 : التاريخ
 مستحضرات صيدالنية لعالج السرطان: من اجل
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ البودرة مسحوق الباودر والكريمات
ولوشن وجل وكريم اساس ومرطب الشفاه لعالج
األمراض واالضطرابات الجلدية والسرطان والتهابات
الجلد؛ أصماغ لالستخدام الطبي؛ ضمادات الطبية
وللجروح؛ ضمادات لعالج اضطرابات الجلدية والسرطان
والتهابات الجلد
اس/ ليو فارما ايه: بأسم

العــــــدد الثـامـــن
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العنوان  :اندستريباركين  ،55دي كي -2750باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 189

Trade Mark No.: 22413

العالمة التجارية رقم 22413 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 25/02/2013

التاريخ 2013/02/25 :
من اجل  :مستحضرات العناية بالشعر والبشرة غير
طبية؛ مستحضرات التجميل تتضمن مستحضرات
تجديد الشعر والبشرة بعد العالجات الطبية؛ الصابون
الغير طبي ؛ الشامبو الغير طبي؛ األظافر االصطناعية؛
واألظافر االصطناعية لالستخدام غير طبية

In Respect of: Non-medicated skin
and hair care preparations; cosmetic
preparations, including, preparations for the
reconditioning of hair and skin after medical
treatment; non-medicated soaps; non;medicated shampoos; artificial fingernails
artificial firngernails not for medical use
In the name of: LEO Pharma A/S

بأسم  :ليو فارما ايه/اس
العنوان  :اندستريباركين  ،55دي كي -2750باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 190

العالمة التجارية رقم 22415 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/02/25 :

Trade Mark No.: 22415
In Class: 3
Date: 25/02/2013

2013/9/10
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In Respect of: Non-medicated skin
and hair care preparations; cosmetic
preparations, including, preparations
for the reconditioning of hair and skin
after medical treatment; non-medicated
soaps; non-medicated shampoos; artificial
fingernails; artificial firngernails not for
medical use

العــــــدد الثـامـــن

 مستحضرات العناية بالشعر والبشرة غير: من اجل
طبية؛ مستحضرات التجميل تتضمن مستحضرات
تجديد الشعر والبشرة بعد العالجات الطبية؛ الصابون
الغير طبي ؛ الشامبو الغير طبي؛ األظافر االصطناعية؛
واألظافر االصطناعية لالستخدام غير طبية

In the name of: LEO Pharma A/S

اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

، باليراب-2750 دي كي،55  اندستريباركين: العنوان
الدنمارك

Address for Services:

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

) 191 (

Trade Mark No.: 22416
In Class: 3
Date: 25/02/2013
In Respect of: Non-medicated skin
and hair care preparations; cosmetic
preparations, including, preparations
for the reconditioning of hair and skin
after medical treatment; non-medicated
soaps; non-medicated shampoos; artificial
fingernails; artificial firngernails not for
medical use
In the name of: LEO Pharma A/S

22416 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/02/25 : التاريخ
 مستحضرات العناية بالشعر والبشرة غير: من اجل
طبية؛ مستحضرات التجميل تتضمن مستحضرات
تجديد الشعر والبشرة بعد العالجات الطبية؛ الصابون
الغير طبي ؛ الشامبو الغير طبي؛ األظافر االصطناعية؛
واألظافر االصطناعية لالستخدام غير طبية

اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

، باليراب-2750 دي كي،55  اندستريباركين: العنوان
الدنمارك

Address for Services:

 الضفة- نادر جميل قمصية بيت ساحور: عنوان التبليغ
182 .ب.الغربية ص
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العــــــدد الثـامـــن

) 192 (

Trade Mark No.: 22417

22417 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 25/02/2013

2013/02/25 : التاريخ

In Respect of: Non-medicated skin
and hair care preparations; cosmetic
preparations, including, preparations for the
reconditioning of hair and skin after medical
treatment; non-medicated soaps; nonmedicated shampoos; artificial fingernails;
artificial firngernails not for medical use

 مستحضرات العناية بالشعر والبشرة غير: من اجل
طبية؛ مستحضرات التجميل تتضمن مستحضرات
تجديد الشعر والبشرة بعد العالجات الطبية؛ الصابون
الغير طبي ؛ الشامبو الغير طبي؛ األظافر االصطناعية؛
واألظافر االصطناعية لالستخدام غير طبية

In the name of: LEO Pharma A/S

اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

، باليراب-2750 دي كي،55  اندستريباركين: العنوان
الدنمارك

Address for Services:

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

) 193 (

Trade Mark No.: 22419
In Class: 3
Date: 25/02/2013
In Respect of: Non-medicated skin
and hair care preparations; cosmetic
preparations, including, preparations for the
reconditioning of hair and skin after medical
treatment; non-medicated soaps; nonmedicated shampoos; artificial fingernails;
artificial firngernails not for medical use

22419 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/02/25 : التاريخ
 مستحضرات العناية بالشعر والبشرة غير: من اجل
طبية؛ مستحضرات التجميل تتضمن مستحضرات
تجديد الشعر والبشرة بعد العالجات الطبية؛ الصابون
الغير طبي ؛ الشامبو الغير طبي؛ األظافر االصطناعية؛
واألظافر االصطناعية لالستخدام غير طبية

العــــــدد الثـامـــن
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In the name of: LEO Pharma A/S

بأسم  :ليو فارما ايه/اس
العنوان  :اندستريباركين  ،55دي كي -2750باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 194

العالمة التجارية رقم 22420 :
في الصنف 10 :
التاريخ 2013/02/25 :
من اجل  :أجهزه وأدوات طبية بما في ذلك األجهزة
الطبية لتطبيق المستحضرات الصيدالنية والجل
تقديم او اعطاء المستحضرات الصيدالنية داخل جسم
اإلنسان؛ األجهزة الطبية وغير الطبية لعالج السرطان
واألمراض واالضطرابات الجلدية وأمراض واضطرابات
الدم و وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات
الغدد الصماء؛ األجهزة طبية ووحدات الجل الجرعة
والقياس ومراقبة بما في ذلك أجهزة ونظم لتقديم
األدوية؛ األجهزة الطبية بما في ذلك أجهزة لقياس
مساحة سطح الجسم المتضررة من المرض؛ المنتجات
الطبية بما في ذلك أجهزة استشعار للسيطرة والمواد
الالصقة الطبية ؛ اإلبر الصغيرة لالستخدام الطبي؛
حاويات مصنوعة خصيصا للنفايات الطبية
بأسم  :ليو فارما ايه/اس

Trade Mark No.: 22420
In Class: 10
Date: 25/02/2013
In Respect of: Medical apparatus and
instruments, including, medical devices for
applying pharmaceutical preparations and
for introducing pharmaceutical preparations
into the human body; medical and nonmedical devices for the treatment of
cancer and dermatological, hematological,
renal and endocrine disorders; medical
apparatus and units for dosage, measuring
and monitoring, including, drug delivery
devices and systems; medical devices,
including, devices for measuring body
surface area affected by disease; medical
;products, including, biofeedback sensors
medical glues; microneedles for medical
use; containers specially for medical waste
In the name of: LEO Pharma A/S

العنوان  :اندستريباركين  ،55دي كي -2750باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750
Ballerup, Denmark

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:
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) 195 (

Trade Mark No.: 22421

22421 : العالمة التجارية رقم

In Class: 41

41 : في الصنف

Date: 24/02/2013

2013/02/24 : التاريخ

In Respect of: Education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural activities.

 وتوفير التدريب؛ الترفيه واألنشطة، التعليم: من اجل
.الرياضية والثقافية

In the name of: The Coca-Cola Company

كوال كومباني- ذا كوكا: بأسم

Address: One Coca-Cola Plaza, Atlanta,
GA 30313, United States of America.

30313  جي ايه,  وان كوكاكوال بالزا اتالنتا: العنوان
يونيتد ستيتس اوف امريكا

Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

) 196 (

Trade Mark No.: 22423
In Class: 41
Date: 25/02/2013
In Respect of: Education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural activities

22423 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/02/25 : التاريخ
، الترفيه،  التدريب،  التعليموالتهذيب: من اجل
االنشطه الرياضية والثقافية

العــــــدد الثـامـــن
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بأسم  :شركة المدارس الحديثه لرعاية وتنمية االطفال

 In the name of: shariket al -Madares AlHadeetha larea›ayet wa Tanmeyet al atfal
Address: nablus - al ma›ajen

العنوان  :نابلس  -المعاجين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي زاهي مرمش ومشاركوه
للمحاماة واالستشارات القانونية  -نابلس  -ص .ب 311

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

( ) 197

العالمة التجارية رقم 22424 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/02/25 :
من اجل  :التعليم ,التدريب ,التعليم والتدريب
على االعمال التجارية ,الترفيه ,االنشطة الرياضية
والثقافية ,اصدار الشهادات التعليمية والتدريبية,
اصدار الشهادات التعليمية والتدريبية المتربطة
باالعمال التجارية ,تنظيم وعقد الدورات والمساقات
والندوات ,المساقات المرتبطة باالعمال التجارية,
خدمات المعلومات واالرشادات واالستشارات المرتبطة
بما تم ذكره ,عقد المساقات التدريبية في مجال
التكنلوجيا واالبتكارات ,تنظيم المسابقات واحتفاالت
الجوائز ,تقديم الحوافز لالشخاص وللمؤسسات
لتحقيق التميز من خالل اعطاء المكافئات

بأسم  :اي اف كيو ام ,برايفيت ستيشتينغ

Trade Mark No.: 22424
In Class: 41
Date: 25/02/2013
In Respect of: Education; providing
of training; business education and
business training; entertainment; sporting
and cultural activities; certification of
education and training; certification
of education and training relating to
business; organising and conducting
courses, seminars, symposiums; courses
relating to business; information, advisory
and consultancy services relating to
;all of the aforementioned services
conducting training courses in the field of
technology and innovation; organization
;of competitions and award ceremonies
providing incentives to people and
organizations to demonstrate excellence
through the issuance of awards
In the name of: EFQM, Private Stichting
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Address: Olympiadenlaan 2, 1140 Evere,
Belgium
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

 بلجيكا, ايفيري1140 ,2  اوليمبيادينالن: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 198 (
Trade Mark No.: 22425

22425 : العالمة التجارية رقم

In Class: 36

36 : في الصنف

Date: 25/02/2013

2013/02/25 : التاريخ

In Respect of: Insurance; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs

 خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون: من اجل
المالية ؛ الشؤون العقارية

In the name of: UAE Exchange Centre
(L.L.C.)

 شركة مركز االمارات العربية المتحدة للصرافة: بأسم
).م.م.(ذ

Address: PO Box: 170, Bldg. of heirs
of Yousef & Moh’d Abdulla Al Sayegh,
Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi, UAE

, شارع الشيخ حمدان, ابو ظبي170  ص ب: العنوان
االمارات العربية المتحدة

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 199 (

Trade Mark No.: 22426
In Class: 36
Date: 25/02/2013

22426 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/02/25 : التاريخ

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون
المالية ؛ الشؤون العقارية

In Respect of: Insurance; financial
affairs; monetary affairs; real estate
affairs

بأسم  :شركة مركز االمارات العربية المتحدة للصرافة
(ذ.م.م).

In the name of: UAE Exchange Centre
)(L.L.C.

العنوان  :ص ب  170ابو ظبي ,شارع الشيخ حمدان,
االمارات العربية المتحدة

Address: PO Box: 170, Bldg. of heirs
of Yousef & Moh’d Abdulla Al Sayegh,
Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi, UAE

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 200

العالمة التجارية رقم 22427 :
في الصنف 36 :
التاريخ 2013/02/25 :

Trade Mark No.: 22427
In Class: 36
Date: 25/02/2013

من اجل  :خدمات التأمين ؛ الشؤون التمويلية ؛ الشؤون
المالية ؛ الشؤون العقارية

;In Respect of: Insurance; financial affairs
monetary affairs; real estate affairs

بأسم  :شركة مركز االمارات العربية المتحدة للصرافة
(ذ.م.م).

In the name of: UAE Exchange Centre
)(L.L.C.

العنوان  :ص ب  170ابو ظبي ,شارع الشيخ حمدان,
االمارات العربية المتحدة

Address: PO Box: 170, Bldg. of heirs
of Yousef & Moh’d Abdulla Al Sayegh,
Sheikh Hamdan Street, Abu Dhabi,
UAE

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) 201 (

Trade Mark No.: 22428

22428 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 25/02/2013

2013/02/25 : التاريخ

In Respect of: Biscuits, Bread, Ketchup
(sauce), Chilli (sauce), Macaroni,
Marzipan, Mayonnaise, Mustard, Noodles,
Pasta, Rusks, Sauces [condiments],
Seasonings, Soya sauce, Tea, Tomato
Sauce, Vermicelli [noodles], Wheat flour

 الحار,) الكاتشب (صلصة, الخبز, البسكويت: من اجل
, الخردل, الميونيز, المرزبانية, المعكرونة,)(صلصة
 الصلصة, البقسماط, الباستا,جدايل الشعيرية
 صلصة, الشاي, صلصة الصويا, البهار,)(توابل
 دقيق الطحين,) الشعيرية (المجدلة,البندورة

In the name of: PT Indofood Sukses
Makmur Tbk

 بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه: بأسم

Address: Sudirman Plaza, Indofood Tower
27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78,
Jakarta Selatan, Indonesia

,.فل/27  اندوفود تاور, سوديرمان بالزا: العنوان
, جكارتا سيالتان.78-76 سوديرمان كاف.جند.جل
اندونيسيا

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 202 (

Trade Mark No.: 22429
In Class: 30
Date: 25/02/2013
In Respect of: Biscuits, Bread, Ketchup
(sauce), Chilli (sauce), Macaroni,
Marzipan, Mayonnaise, Mustard, Noodles,
Pasta, Rusks, Sauces [condiments],
Seasonings, Soya sauce, Tea, Tomato
Sauce, Vermicelli [noodles], Wheat flour

22429 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/02/25 : التاريخ
 الحار,) الكاتشب (صلصة, الخبز, البسكويت: من اجل
, الخردل, الميونيز, المرزبانية, المعكرونة,)(صلصة
 الصلصة, البقسماط, الباستا,جدايل الشعيرية
 صلصة, الشاي, صلصة الصويا, البهار,)(توابل
 دقيق الطحين,) الشعيرية (المجدلة,البندورة
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In the name of: PT Indofood Sukses
Makmur Tbk

 بي تي اندوفود سوكسيس ماكمور تي بي كيه: بأسم

Address: Sudirman Plaza, Indofood Tower
27th/Fl., Jl. Jend.Sudirman Kav.76-78,
Jakarta Selatan, Indonesia

,.فل/27  اندوفود تاور, سوديرمان بالزا: العنوان
, جكارتا سيالتان.78-76 سوديرمان كاف.جند.جل
اندونيسيا

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 203 (

Trade Mark No.: 22430
In Class: 1
Date: 26/02/2013

22430 : العالمة التجارية رقم
1 : في الصنف
2013/02/26 : التاريخ

In Respect of: Chemicals used in industry,
science and photography, as well as in
agriculture, horticulture and forestry;
unprocessed artificial resins,unprocessed
plastics; manures; fire extinguishing
compositions;tempering and soldering
preparations; chemical substances
forpreserving foodstuffs; tanning
substances; adhesives used in industry

 المنتجات الكيميائية التي تستخدم في: من اجل
الصناعة مواد اللصق التي تستخدم باللحام– المنتجات
...الكيميائية التي تستخدم في النواحي العلمية
 يستثنى منها المنتجات الكيميائية التي:مالحظة
../5/ تستخدم في الطب البشري والواردة بالفئة

In the name of: Ashraf Sulyman Amin Abu
Munshar

 اشرف سليمان امين ابو منشار: بأسم

Address: Al Khalil

 الخليل طريق دورا خلة مناع: العنوان

Address for Services: Al Khalil

 الخليل طريق دورا خلة مناع: عنوان التبليغ
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) 204 (

Trade Mark No.: 22431

22431 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 26/02/2013

2013/02/26 : التاريخ

In Respect of: juice and miniral water and
soft drinks

 العصائر والمشروبات الغازية والمياة: من اجل
المعدنية

In the name of: sharikat jannat al sinaeah
alistithmareh
Address: Al khalil wad al hariah
Address for Services: Al khalil wad al
hariah

 شركة جنات الصناعية االستثمارية: بأسم
 الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير: العنوان
 الخليل واد الهرية بالقرب من صالة: عنوان التبليغ
السفير

) 205 (
Trade Mark No.: 22432
In Class: 10
Date: 27/02/2013
In Respect of: Medical devices, namely
pens for insulin.
In the name of: SANOFI.
Address: 54 rue la Boetie, 75008 Paris,
France
Address for Services:

22432 : العالمة التجارية رقم
10 : في الصنف
2013/02/27 : التاريخ
 وباالخص أقالم لألنسولين، األجهزة الطبية: من اجل
. سانفوي: بأسم
. فرنسا, باريس75008 , روي ال بويت54 : العنوان
ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh
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) 206 (

Trade Mark No.: 22433

22433 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 27/02/2013

2013/02/27 : التاريخ

In Respect of: halvah

 حالوة طحينية: من اجل

In the name of: shariket masna› al numan
lesena›et al halaweh wa altaheneh
Address: nablus -ruojeeb - jawwal : 0599559991
Address for Services: nablus -ruojeeb jawwal : 0599559991

 شركة مصنع النعمان لصناعة الحالوه: بأسم
والطحينيه
0599559991 :  جوال-  روجيب-  نابلس: العنوان
0599559991 :  جوال-  روجيب-  نابلس: عنوان التبليغ

) 207 (

Trade Mark No.: 22435
In Class: 6
Date: 27/02/2013
In Respect of: Common metals (ACCESSORIES).
In the name of: ATA ABDULMU›TE
WASEF ABU ZANT

22435 : العالمة التجارية رقم
6 : في الصنف
2013/02/27 : التاريخ
) ( اكسسوار. المعادن غير النفيسه: من اجل
 عطا عبد المعطي واصف أبو زنط: بأسم

Address: NABLUS - SHARE› ALJAM›AH 0599705089:  جوال-  شارع الجامعه-  نابلس: العنوان
- JAWWAL :0599705089
Address for Services: NABLUS - SHARE›
ALJAM›AH - JAWWAL :0599705089

 جوال-  شارع الجامعه-  نابلس: عنوان التبليغ
0599705089:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 208

Trade Mark No.: 22437

العالمة التجارية رقم 22437 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 28/02/2013

التاريخ 2013/02/28 :

In Respect of: shoes and clothes

من اجل  :االحذية والمالبس
بأسم  :شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية العادية
العامة
العنوان  :الخليل  -وادي الهرية مقابل ليزر كاسيت

In the name of: SHARIKAT NEGMET
ALKHALIL LILTEJARAH ALDAWLIEH
ALADIEH ALAMMAH
Address: ALKHALIL - WADI ALHARIA
 Address for Services: ALKHALILWADI ALHARIA

عنوان التبليغ  :الخليل  -وادي الهرية مقابل ليزر
كاسيت

( ) 209

العالمة التجارية رقم 22438 :
في الصنف 38 :

Trade Mark No.: 22438
In Class: 38

التاريخ 2013/02/28 :

Date: 28/02/2013

من اجل  :وكالة اخبارية

In Respect of: agency news

بأسم  :شركة حياد للدعاية واالعالن والتسويق

In the name of: heyad Company
Advertising and Marketing

العنوان  :رام الله  /شارع ركب  /عمارة النتشة الطابق
الرابع

Address: Ramallah/ rukab street/ el natsheh
building/ 4 floor

عنوان التبليغ  :رام الله  /شارع ركب عمارة النتشة
الطابق الرابع

Address for Services:
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) 210 (

Trade Mark No.: 22439
In Class: 35
Date: 28/02/2013
In Respect of: Advertising; business
management; business administration;
office functions and this class includes,
in particular: the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of
goods (excluding the transport thereof),
enabling customers to conveniently
view and purchase those goods; such
services may be provided by retail
stores, wholesale outlets, through
mail order catalogues or by means of
electronic media, for example, through
web sites or television shopping
programmes; services consisting of the
registration, transcription, composition,
compilation or systematization of written
communications and registrations, and
also the exploitation or compilation of
mathematical or statistical data; services
of advertising agencies and services such
as the distribution of prospectuses, directly
or through the post, or the distribution
of samples. This Class may refer to
advertising in connection with other
services, such as those concerning bank
loans or advertising by radio, in class 35.
In the name of: GlobeMed Ltd

22439 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/02/28 : التاريخ
، ضبط األعمال، ادارة األعمال، خدمات اإلعالن: من اجل
 على وجه، أعمال المكاتب وهذه الفئة تتضمن
 لتشكيلة، لمنفعة اآلخرين، خدمات العرض:الخصوص
 وتمكين الزبائن من،)من البضائع (باستثناء نقلها
معاينة وشراء تلك البضائع؛ هكذا خدمات يمكن
، مخازن البيع بالجملة،نوفيرها عبر مخازن البيع بالتجزئة
عبر كتالوغات مطلوبة بالبريد او بواسطة وسائط
 مثال عبر المواقع على االنترنت او برامج،الكترونية
،التسوق التليفزيونية؛ خدمات مكونة من تسجيل
 تصنيف او ترتيب ممنهج لالتصاالت، تركيب،نسخ
 وايضا استثمار او تصنيف،والتسجيالت المكتوبة
بيانات رياضية (تتعلق بالرياضيات) او احصائية؛
خدمات وكاالت االعالن وخدمات كتوزيع النشرات
. او توزيع العينات، مباشرة او عبر البريد،التمهيدية
هذه الفئة يمكن ان يشير الى االعالن فيما يتصل
 كتلك المتعلقة بالقروض المصرفية او،بخدمات اخرى
.35  في الفئة،االعالن عبر االذاعة

 غلوبمد ليمتد: بأسم
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Address: Sin El Fil- Horsch Tabet, Street
64, Kazandjian Bldg. 213, Beirut- Lebanon

بناية64-  شارع،حرش تابت- سن الفيل: العنوان
.لبنان- بيروت،213 كزاندجيان

Address for Services:

 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص بالعالمة تشتمل على االلوان الكحلي واالزرق الغامق واالزرق الفاتح واالخضر

) 211 (

Trade Mark No.: 22440
In Class: 36
Date: 27/02/2013
In Respect of: Insurance; financial affairs;
monetary affairs; real estate affairs and
this class includes, in particular: services
relating to financial or monetary affairs
comprise the following: (a) services of all
the banking establishments, or institutions
connected with them such as exchange
brokers or clearing services; (b) services
of credit institutions other than banks
such as co-operative credit associations,
individual financial companies, lenders,
etc.; (c) services of «investment trusts,» of
holding companies; (d) services of brokers
dealing in shares and property; (e) services
connected with monetary affairs vouched
for by trustees; (f) services rendered in
connection with the issue of travellers’
checks and letters of credit; hire- or leasepurchase financing; services of realty
administrators of buildings,

22440 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/02/27 : التاريخ
 الشؤون، الشؤون المالية، خدمات التأمين: من اجل
 على،  الشؤون العقارية وهذه الفئة تتضمن،النقدية
 خدمات تتعلق بالشؤون المالية او:وجه الخصوص
 خدمات كافة المؤسسات- أ:النقدية تتضمن ما يلي
 او المؤسسات المتصلة بها كسمسرة صرف،المصرفية
 خدمات المؤسسات- ب.العمالت او خدمات المقاصة
االئتمانية غير المصارف كجمعيات االئتمان
. الخ، المقرضين، الشركات المالية الفردية،التعاونية
- ث. خدمات االستثمار الجماعي للشركات القابضة-ت
- ج.خدمات السماسرة المتعاطين باالسهم والملكية
خدمات تتصل بالشؤون النقدية المكفولة من القيمين
 خدمات مقدمة فيما يتعلق- ح.على ملكية او سواها
باصدار شيكات المسافرين وكتب االعتماد؛ تمويل
التأجير بقصد الشراء؛ خدمات المدراء العقاريين
،لالبنية
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i.e, services of letting or valuation, or
financing; Services dealing with insurance
such as services rendered by agents or
brokers engaged in insurance, services
rendered to insured, and insurance
underwriting services, in class 36.

العــــــدد الثـامـــن

 خدمات التأجير او التقييم او التمويل؛ خدمات،أي
تتعلق بالتأمين كالخدمات المقدمة من العمالء او
 الخدمات المقدمة الى،السماسرة في مجال التأمين
.36 في الفئة،المؤمنين وخدمات بوالص التأمين

In the name of: GlobeMed Ltd

 غلوبمد ليمتد: بأسم

Address: Sin El Fil- Horsch Tabet, Street
64, Kazandjian Bldg. 213, Beirut- Lebanon

بناية64-  شارع،حرش تابت- سن الفيل: العنوان
.لبنان- بيروت،213 كزاندجيان

Address for Services:

 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص بالعالمة تشتمل على االلوان الكحلي واالزرق الغامق واالزرق الفاتح واالخضر

) 212 (

Trade Mark No.: 22441
In Class: 44
Date: 27/02/2013
In Respect of: Medical services; veterinary
services; hygienic and beauty care for human
beings or animals; agriculture, horticulture
and forestry services and this class includes,
in particular: medical analysis services
relating to the treatment of persons (such
as x-ray examinations and taking of blood
samples); artificial insemination services;
pharmacy advice; animal breeding; services
relating to the growing of plants such as
gardening; services relating to floral art such
as floral compositions as well as garden
design, in class 44.

22441 : العالمة التجارية رقم
44 : في الصنف
2013/02/27 : التاريخ
 خدمات، الخدمات البيطرية، الخدمات الطبية: من اجل
 الخدمات،العناية بالصحة والجمال لالنسان أو الحيوان
المتعلقة بالزراعة وفالحة وزراعة البساتين وغرس
:الغابات وهذه الفئة تتضمن على وجه الخصوص
خدمات التحاليل الطبية المتعلقة بمعالجة االشخاص
(كاختبارات االشعة السينية واخذ عينات الدم)؛
خدمات التخصيب االصطناعي؛ النصح الصيدلي؛
تربية الحيوانات؛ خدمات تتعلق بزراعة النباتات
كزراعة الحدائق؛ خدمات تتعلق بالفنون المتصلة
 في الفئة،باالزهار كتنسيق االزهار وتصميم الحدائق
.44
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In the name of: GlobeMed Ltd

بأسم  :غلوبمد ليمتد
العنوان  :سن الفيل-حرش تابت ،شارع 64-بناية
كزاندجيان  ،213بيروت-لبنان.

Address: Sin El Fil- Horsch Tabet, Street
64, Kazandjian Bldg. 213, Beirut- Lebanon

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العالمة تشتمل على االلوان الكحلي واالزرق الغامق واالزرق الفاتح واالخضر

( ) 213

العالمة التجارية رقم 22442 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/02/28 :

Trade Mark No.: 22442
In Class: 3
Date: 28/02/2013

من اجل  :الصابون والعطور والزيوت األساسيةIn Respect of: Soaps, perfumeries, essential ،
مستحضرات للعناية بالجسم والجمال  ،والمستحضرات oils, preparations for body and beauty care,
hair lotions, dentifrices.
شعر ،مستحضرات العناية باألسنان.

بأسم  :هيجو بوسس تردي مارك مانيجمينت جي ام
بي اتش اند كو .كا جي.

In the name of: HUGO BOSS Trade Mark
Management GmbH & Co. KG.

العنوان  :ديزلستراسي  ،12ميتيزينكين ،72555
المانيا.

Address: Dieselstrasse 12, Metzingen
72555, Germany.

عنوان التبليغ ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh :
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 214

Trade Mark No.: 22444

العالمة التجارية رقم 22444 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 28/02/2013

التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية المعدة
لالستعمال البشري.

In Respect of: Pharmaceutical preparations
for human use.
In the name of: Novartis AG

بأسم  :نوفارتس ايه جي

Address: 4002 Basel, Switzerland

العنوان  4002 :بازل ،سويسرا

Address for Services:

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

( ) 215

العالمة التجارية رقم 22445 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية المعدة
لالستعمال البشري.
بأسم  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22445
In Class: 5
Date: 28/02/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations
for human use.
In the name of: Novartis AG
Address: 4002 Basel, Switzerland
Address for Services:
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( ) 216

Trade Mark No.: 22446

العالمة التجارية رقم 22446 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 28/02/2013

التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية المعدة
لالستعمال البشري.

In Respect of: Pharmaceutical preparations
for human use.
In the name of: Novartis AG

بأسم  :نوفارتس ايه جي

Address: 4002 Basel, Switzerland

العنوان  4002 :بازل ،سويسرا

Address for Services:

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

( ) 217

العالمة التجارية رقم 22447 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية المعدة
لالستعمال البشري.
بأسم  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22447
In Class: 5
Date: 28/02/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations
for human use.
In the name of: Novartis AG
Address: 4002 Basel, Switzerland
Address for Services:
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( ) 218
Trade Mark No.: 22448

العالمة التجارية رقم 22448 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 28/02/2013

التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :مستحضرات ومواد صيدلية وطبية ،اللقاحات.

In Respect of: Pharmaceutical and
;medicinal preparations and substances
vaccines.
In the name of: Glaxo Group Limited

بأسم  :غالكسو غروب لميتد

العنوان  :غالكسو ولكام هاوس ،بيركلي أفنيوAddress: Glaxo Wellcome House, Berkeley ،
Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
غرينفورد ،ميدلسكس ،يو بي0 6ان ان ،انجلترا
England

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

Address for Services:

( ) 219

العالمة التجارية رقم 22449 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :مستحضرات ومواد صيدلية وطبية ،اللقاحات.

بأسم  :غالكسو غروب لميتد

Trade Mark No.: 22449
In Class: 5
Date: 28/02/2013
In Respect of: Pharmaceutical and
;medicinal preparations and substances
vaccines.
In the name of: Glaxo Group Limited

العنوان  :غالكسو ولكام هاوس ،بيركلي أفنيوAddress: Glaxo Wellcome House, Berkeley ،
Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
غرينفورد ،ميدلسكس ،يو بي0 6ان ان ،انجلترا
England

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

Address for Services:
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( ) 220
Trade Mark No.: 22450

العالمة التجارية رقم 22450 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 28/02/2013

التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :مستحضرات ومواد صيدلية وطبية ،اللقاحات.

In Respect of: Pharmaceutical and
;medicinal preparations and substances
vaccines.
In the name of: Glaxo Group Limited

بأسم  :غالكسو غروب لميتد

العنوان  :غالكسو ولكام هاوس ،بيركلي أفنيوAddress: Glaxo Wellcome House, Berkeley ،
Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
غرينفورد ،ميدلسكس ،يو بي0 6ان ان ،انجلترا
England

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

Address for Services:

( ) 221

العالمة التجارية رقم 22451 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :مستحضرات ومواد صيدلية وطبية ،اللقاحات.

بأسم  :غالكسو غروب لميتد

Trade Mark No.: 22451
In Class: 5
Date: 28/02/2013
In Respect of: Pharmaceutical and
;medicinal preparations and substances
vaccines.
In the name of: Glaxo Group Limited

العنوان  :غالكسو ولكام هاوس ،بيركلي أفنيوAddress: Glaxo Wellcome House, Berkeley ،
Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN,
غرينفورد ،ميدلسكس ،يو بي0 6ان ان ،انجلترا
England

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

Address for Services:
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( ) 222
Trade Mark No.: 22452

العالمة التجارية رقم 22452 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 28/02/2013

التاريخ 2013/02/28 :

In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: Johnson & Johnson

بأسم  :جونسون اند جونسون

العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند Address: a New Jersey Corporation of One
جونسون بالزا ،نيو برانزويك ،نيو جيرسيJohnson & Johnson Plaza, New Brunswick, ،08933 ،
New Jersey, 08933 U.S.A.
الواليات المتحدة االمريكية

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

Address for Services:

( ) 223

العالمة التجارية رقم 22453 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :السكاكر والشوكوالتة.

Trade Mark No.: 22453
In Class: 30
Date: 28/02/2013
In Respect of: Candy, chocolates.

بأسم  :ذا هيرشي كومبني

In the name of: The Hershey Company

العنوان  100 :كريستال ايه درايف ،هيرشي،
بنسلفانيا  ،17033الواليات المتحدة األمريكية

Address: 100 Crystal A Drive, Hershey,
Pennsylvania 17033, United States of
America

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

Address for Services:
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( ) 224

Trade Mark No.: 22454

العالمة التجارية رقم 22454 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 28/02/2013

التاريخ 2013/02/28 :
من اجل  :المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة
وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل وكي
المالبس  ،مستحضرات التنظيف والصقل والفرك
والكشط  ،الصابون  ،المواد العطرية والزيوت العطرية
ومستحضرات التجميل (الكوزمتيك) وغسول الشعر
ومستحضرات تنظيف األسنان

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

بأسم  :شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات
السياحية

In the name of: Sharikat Holy Land Sun
Liltijarah wa Alistithmarat Al Siyahiyah

العنوان  :شارع االعمدة ,سبسطية ,نابلس  ,الضفة
الغربية

Address: Al-Amida Street, Sabastiah,
Nablus, The West Bank

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 225

العالمة التجارية رقم 22455 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/03/03 :

Trade Mark No.: 22455
In Class: 38
Date: 03/03/2013
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In Respect of: Saving our Trademark

من اجل  :لضمان عالمة المطبوعة

In the name of: The Arab Broadcast
Services Company

بأسم  :الشركة العربية لخدمات البث االذاعي
والتلفزيوني

Address: AL- Bireh- Nablus street

العنوان  :البيرة  -شارع نابلس

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله  /الماصيون جوال رقم
0568701694

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

( ) 226

العالمة التجارية رقم 22456 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/03/03 :
من اجل  :المواد الغذائية (حلويات  -بسكويت -
شوكوالته)
بأسم  :شركة المحسيري للمواد الغذائية
العنوان  :رام الله  -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :البيرة  /البالوع جوال 0599596540

Trade Mark No.: 22456
In Class: 30
Date: 03/03/2013
 In Respect of: FOOD (SWEETS)BESCUITE - CHOCOLATE
In the name of: SHAREKAT ALMAHSIRI
LILMAWAD ALGTHAEIA
Address: RAMALLAH-INDUSTRIAL
ZON
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  candyذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة
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( ) 227

Trade Mark No.: 22458

العالمة التجارية رقم 22458 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 04/03/2013

التاريخ 2013/03/04 :

In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions

من اجل  :اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة
بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات.

In the name of: muhammed tawfiq
muhammed muhana

بأسم  :محمد توفيق محمد مهنا
العنوان  :طابق  - 1عمارة البجة مقابل المواصفات
والمقاييس – شارع القدس – البيرة رام الله

Address: Ramallah alquds st albajeh bldg
1 floor

عنوان التبليغ  :طابق  - 1عمارة البجة مقابل المواصفات
والمقاييس – شارع القدس – البيرة رام الله

Address for Services: Ramallah alquds st
albajeh bldg 1 floor

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

( ) 228

العالمة التجارية رقم 22459 :
في الصنف 18 :
التاريخ 2013/03/04 :

Trade Mark No.: 22459
In Class: 18
Date: 04/03/2013
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من اجل  :الحقائب الجلدية ،المغلفات المصنوعة
من الجلد الغراض التغليف ،حقائب السفر  ،حقائب
االمتعة  ،حقائب السفر الصغيرة ،اطقم السفر الجلدية
 ،حقائب المالبس المعدة للسفر  ،علب المكياج الجلدية
التي تباع فارغة  ،حقائب ظهر ،الحقائب ،حقائب اليد،
حقائب اليد الملونة  ،حقائب التسوق  ،حقائب الكتف
 ،حقائب مدرسية  ،حقائب االمتعة متعددة االغراض
 ،حقائب االمتعة التي تعلق على الكتف او اليدين،
حقائب ذات اشكال متنوعة  ،حقائب دبلوماسية ،
المحافظ والعلب الجلدية  ،حقائب االوراق والوثائق
 ،االحزمة المصنوعة من الجلد الطبيعي او الجلد
الصناعي  ،محافظ النقود واالشياء الصغيرة ،محافظ
الجيب ،الشنط النسائية  ،حامالت المفاتيح ،حامالت
البطاقات الجلدية ،شمسيات ،مظالت وعصي المشي

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

In the name of: LINE BRUUN IVERSEN

بأسم  :لين بران ايفرسن
العنوان  :سي اتش ار .ويرمز جيد  .5 ،25تي اتش .
 8000اورس  ،الدانمارك

 .سي اتش ار .ويرمز جيد  .5 ،52تي اتش Address:
اورس  ،الدانمارك 8000

عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية،
نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .

Address for Services:

( ) 229

العالمة التجارية رقم 22460 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/03/04 :
من اجل  :المالبس ،اغطية القدم ،اغطية الراس
بأسم  :لين بران ايفرسن

Trade Mark No.: 22460
In Class: 25
Date: 04/03/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: LINE BRUUN IVERSEN

العنوان  :سي اتش ار .ويرمز جيد  .5 ،25تي اتش .
 8000اورس  ،الدانمارك

 .سي اتش ار .ويرمز جيد  .5 ،52تي اتش Address:
اورس  ،الدانمارك 8000

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

Address for Services:
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( ) 230

Trade Mark No.: 22461

العالمة التجارية رقم 22461 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 04/03/2013

التاريخ 2013/03/04 :
من اجل  :خدمات تقديم وعرض مجموعة متنوعة من
البضائع لصالح االخرين ( باستثناء نقلها) لتمكين
الزبائن من مشاهدة وشراء هذه البضائع بكل راحة
من خالل محالت البيع بالمفرق ومحالت الجملة او عبر
الوسائل االعالمية االلكترونية .

In Respect of: The bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods
(excluding the transport thereof), enabling
customers to conveniently view and purchase
those goods through retail stores, wholesale
outlets or means of electronic media.
In the name of: LINE BRUUN IVERSEN

بأسم  :لين بران ايفرسن

العنوان  :سي اتش ار .ويرمز جيد  .5 ،25تي اتش  . .تي اتش 25، 5.سي اتش ار .ويرمز جيد Address:
اورس  ،الدانمارك 8000
 8000اورس  ،الدانمارك
Address for Services:

عنوان التبليغ  :فراس اتيره  -نابلس  -عمارة جاليريا
سنتر  -ص.ب 768

( ) 231

العالمة التجارية رقم 22462 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/03/04 :

Trade Mark No.: 22462
In Class: 9
Date: 04/03/2013

من اجل  :البصريات وما يتعلق بها

In Respect of: optics and medical supplies

بأسم  :شركة المحروم للبصريات والمستلزمات الطبية

In the name of: Sharekat Al Mahroom Lil
Basriyyat Wal Mostalzamat Al Tibbiyyah

العنوان  :جنين
عنوان التبليغ  :جنين – ص.ب 157

Address: Jenin
Address for Services: Jenin

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

176

( ) 232

Trade Mark No.: 22464

العالمة التجارية رقم 22464 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 05/03/2013

التاريخ 2013/03/05 :

In Respect of: Pharmaceutical preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدالنية.

In the name of: Novartis AG

بأسم  :نوفارتس ايه جي

Address: 4002 Basel, Switzerland

العنوان  4002 :بازل ،سويسرا

Address for Services:

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

( ) 233

العالمة التجارية رقم 22465 :
في الصنف 36 :
التاريخ 2013/03/05 :
من اجل  :خدمات التأمين الشؤون التمويلية الشؤون
المالية الشؤون العقارية
بأسم  :شركة أتش أس جروب لالستثمار

Trade Mark No.: 22465
In Class: 36
Date: 05/03/2013
In Respect of: insurance- financial affairsmonetary affairs- real estate affairs
In the name of: HS Group investment company

العنوان  :رام الله الماصيون عمارة الطريفي سنتر Address: ramalah- almasyoon-altarifi center
bulding- floor 6
الطابق السادس

عنوان التبليغ  :البيرة عمارة السلوادي

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( ) 234

Trade Mark No.: 22466

العالمة التجارية رقم 22466 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 05/03/2013

التاريخ 2013/03/05 :

In Respect of: CLothes

من اجل  :األلبسة
بأسم  :تيسير حسين احمد صالحة

In the name of: TYSER HOSEEN
AHMAD SALHA

العنوان  :البيرة  /شارع النهضة  /المحطة المركزية

Address: ALbireh/ street ALnhda/
ALmahata Center

عنوان التبليغ  :البيرة  /شارع النهضة  /المحطة
المركزية

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  jeansذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 235

العالمة التجارية رقم 22467 :
في الصنف 35 :

Trade Mark No.: 22467
In Class: 35

التاريخ 2013/03/06 :

Date: 06/03/2013

من اجل  :دعاية واعالن

In Respect of: ADVIRTISING

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

178
In the name of: MAHMOD AHMAD
MAHMOD KHSMAISEH

بأسم  :محمود احمد محمد خمايسة

Address: RAMALLAH- SHAREE ALERSAL

العنوان  :رام الله  -شارع االرسال

Address for Services:

عنوان التبليغ  :جنين  -عمارة االنيس  -الطابق الثاني
جوال رقم 0599711635

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة جريدة غرفة التسوق
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 236

العالمة التجارية رقم 22468 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/03/06 :

Trade Mark No.: 22468
In Class: 32
Date: 06/03/2013

من اجل  :المياه المعدنية والغازية ,المشروبات
المنعشة  ,والمستحضرات المستعملة في صنع
المشروبات المنعشة

In Respect of: GAZIC AND MINERAL
, REFRISHING DRINKS , AND
MATERIALS USED IN REFRISHING
DRINKS

بأسم  :شركة العصائر الوطنية لالنتاج والتسويق

In the name of: SHAREKAT ALASAER
ALWATANEIAH LLENTAG WA
ALTASWEEQ

العنوان  :جنين  -عرابة
عنوان التبليغ  :جنين  -عمارة االنيس  -الطابق الثاني
جوال رقم 0599711635

Address: JENIN - ARABAH
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( ) 237

العالمة التجارية رقم 22469 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/03/06 :
من اجل  :مركبات للنقل البري أو الجوي أو المائي
أو بواسطة السكك الحديدية؛ سيارات؛ مركبات
كهربائية؛ عربات؛ شاحنات؛ شاحنات مغلقة [مركبات]؛
مركبات رياضية متعددة االستعماالت؛ حافالت؛
مركبات للرحالت؛ سيارات رياضية؛ سيارات سباق؛
شاحنات (لوريات)؛ عربات ذات رافعات شوكية؛
جرارات بما فيها جرارات القطر؛ مقطورات وأنصاف
مقطورات للمركبات؛ أجزاء من مركبات النقل البري
أو الجوي أو المائي؛ أجهزة النقل البري أو الجوي أو
المائي؛ مكائن للمركبات البرية؛ محركات للمركبات
البرية؛ هياكل مركبات؛ شاسيهات مركبات؛ آليات نقل
الحركة للمركبات البرية؛ أجزاء نقل الحركة للمركبات
البرية؛ أعمدة نقل الحركة للمركبات البرية؛ مسننات
للمركبات البرية؛ قابضات (كلتشات) للمركبات البرية؛
محاور عجالت المركبات؛ مخمدات صدمات لتوقف
ّ
مخمدة للصدمات في المركبات؛
المركبات؛ نوابض
عجالت المركبات؛ إطارات لعجالت المركبات؛ صرات
عجالت المركبات؛ رقع مطاطية الصقة إلصالح اإلطارات
الداخلية في إطار العجل؛ مكابح للمركبات؛ بطانات
مكابح السيارات؛ زجاج المركبات األمامي؛ مساحات
زجاج المركبات األمامي؛ واقيات صدمات للمركبات؛
عجالت قيادة للمركبات البرية؛ أبواق للمركبات؛ إشارات
االتجاه للمركبات؛ مقاعد للمركبات؛ أحزمة أمان لمقاعد
المركبات؛ مساند رأس لمقاعد المركبات؛ أجهزة إنذار
رجوع المركبات إلى الخلف؛ أجهزة إنذار ضد السرقة
للمركبات؛

Trade Mark No.: 22469
In Class: 12
Date: 06/03/2013
In Respect of: Vehicles for locomotion
;by land, air, water or rail; Automobiles
Electric vehicles; Wagons; Trucks; Vans
[vehicles]; Sport utility vehicles; Motor
buses; Recreational vehicles (RV); Sports
;cars; Racing cars; Lorries; Fork lift trucks
Tractors including towing tractors; Trailers
and semi-trailers for vehicles; Parts of
land, air and water vehicles; Apparatus
;for locomotion by land, air or water
Engines for land vehicles; Motors for land
vehicles; Bodies for vehicles; Vehicle
;chassis; Transmissions, for land vehicles
;Transmission parts of land vehicles
;Transmission shafts for land vehicles
Gears for land vehicles; Clutches for land
vehicles; Axles for vehicles; Suspension
shock absorbers for vehicles; Shock
absorbing springs for vehicles; Vehicle
wheels; Tyres for vehicle wheels; Hubs for
vehicle wheels; Adhesive rubber patches
for repairing tyre inner tubes; Brakes for
;vehicles; Brake pads for automobiles
Windscreens; Wipers for vehicles; Vehicle
bumpers; Steering for land vehicles; Horns
;for vehicles; Direction signals for vehicles
;Vehicle seats; Safety belts for vehicle seats
Head-rests for vehicle seats; Reversing
alarms for vehicles; Anti-theft devices for
;vehicles
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وسادات هوائية [ بصفتها وسائل سالمة في
السيارات]؛ مرايا الرؤية الخلفية بالمركبات؛ رافعات
لألبواب الخلفية [أجزاء من المركبات البرية]؛ لوازم
للمركبات؛ أجهزة تعطيل الرفع للمركبات؛ حامالت
حقائب للمركبات؛ واقيات وحل (رفرف العجلة في
المركبات)؛ سالسل مانعة لالنزالق؛ أغطية مشكلة
للمركبات؛ أغطية لمقاعد المركبات؛ مضخات هواء
[لوزام للمركبات]؛ حامالت زالجات للمركبات؛ والعات
سيجار للسيارات؛ مقاعد أمان لألطفال في المركبات؛
مركبات فضائية؛ طائرات؛ طائرات بحرية؛ مركبات
جوية؛ عربات دفع أو جر؛ دراجات نارية؛ قوارب؛ ّ
عبارات
السيارات؛ سفن؛ يخوت؛ دراجات هوائية؛ أجراس
للدراجات الهوائية؛ سالسل للدراجات الهوائية؛
محركات للدراجات الهوائية؛ مقاعد للدراجات
الهوائية؛ واقيات وحل (رفرف) للدراجات الهوائية.

;]Air bags [safety devices for automobiles
Rearview mirrors; Tailboard lifts [parts
;of land vehicles]; Vehicle accessories
Spoilers for vehicles; Luggage carriers for
;vehicles; Mud-guards; Anti-skid chains
Vehicle covers [shaped]; Covers (Seat -) for
;]vehicles; Air pumps [vehicle accessories
Ski carriers for vehicles; Cigar lighters
;for automobiles; Safety seats for children
;Space vehicles; Aeroplanes; Seaplanes
Aircraft; Carts; Motorcycles; Boats; Ferry
;boats; Ships; Yachts; Bicycles; Cycle bells
Cycle chains; Motors for cycles; Cycle
saddles; Cycle mudguards.

بأسم  :نيسان جيدوشا كابوشيكي كايشا (وتعمل
أيضا باسم نيسان موتور كو ،.ليمتد)

In the name of: Nissan Jidosha Kabushiki
)Kaisha (also trading as Nissan Motor Co., Ltd.

العنوان  : :رقم  2تاكاراتشو ،كاناغاوا-كو ،يوكوهاما-
شي ،كاناغاوا-كن ،اليابان

Address: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku,
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

( ) 238

العالمة التجارية رقم 22470 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/03/06 :
من اجل  :المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس

Trade Mark No.: 22470
In Class: 25
Date: 06/03/2013
In Respect of: Clothing, footwear and headgear
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بأسم  :مونستر انيرجي كومباني (ديالوير كوربوريشن)

In the name of: Monster Energy Company
)(a Delaware corporation

العنوان  550 :مونيكا سيركل ,سويت  ,201كورونا,
كاليفورنيا 92880 ,الواليات المتحدة االمريكية

Address: 550 Monica Circle, Suite 201,
Corona, California, 92880 U.S.A.

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 239

Trade Mark No.: 22471

العالمة التجارية رقم 22471 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 07/03/2013

التاريخ 2013/03/07 :

In Respect of: basta

من اجل  :معكرونة وشعيرية
بأسم  :شركة معكرونة أبو عيطة للصناعة والتجارة
واالستيراد

In the name of: sharket maakrona abuaita
lesnaah w eltjarah w alesterad
Address: bethlehem - bit sahour

العنوان  :بيت لحم  -بيت ساحور
عنوان التبليغ  :رام الله – البالوع – عمارة النجمة - 3
الطابق الثاني

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات واالرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 240

العالمة التجارية رقم 22475 :
في الصنف 32 :

Trade Mark No.: 22475
In Class: 32

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 10/03/2013

التاريخ 2013/03/10 :

In Respect of: energy drink,soft drink

من اجل  :مشروب طاقة ,مشروبات غازية

In the name of: sharikat mohmad fakhry
zallouoom wawladuh ltejaryh

بأسم  :شركة محمد فخري زلوم و أوالده التجارية
العنوان  :الخليل رأس الجورة  2220134مقابل صالة الرحاب

Address: al khalfl

عنوان التبليغ  :الخليل رأس الجورة  2220134مقابل
صالة الرحاب

Address for Services: al khalfl

( ) 241

العالمة التجارية رقم 22476 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/03/10 :
من اجل  :المياه المعدنية والغازية وغيرها من
المشروبات غير الكحولية ؛ مشروبا الفواكه وعصائر
الفواكه ؛ شراب ومستحضرات أخرى لصنع المشروبات.
بأسم  :ستوكلي فان كامب  ،إنك.

Trade Mark No.: 22476
In Class: 32
Date: 10/03/2013
In Respect of: Mineral and aerated
;waters and other non-alcoholic drinks
fruit drinks and fruit juices; syrups
and other preparations for making
beverages.
In the name of: Stokely-Van Camp, Inc.

العنوان  555 :ويست مونرو ستريت ،شيكاغو  ،إيلليواز
 ، 60661الواليات المتحدة األمريكية

Address: 555 WEST Monroe Street,
Chicago, Illinois 60661, USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 242

Trade Mark No.: 22477

العالمة التجارية رقم 22477 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 10/03/2013

التاريخ 2013/03/10 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات-

In Respect of: Services for providing food
and drink .

بأسم  :شركة ابو صالحة للحلويات العادية العامة

In the name of: ABU SALHAH SWEETS
aladeyea alama
Address: nablus

العنوان  :نابلس
عنوان التبليغ  :نابلس – وسط البلد – مجمع بلديه
نابلس

Address for Services: nablus

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 243

العالمة التجارية رقم 22478 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/03/10 :
من اجل  :جريش ذرة
بأسم  :شركة النصر الصناعية التجارية

Trade Mark No.: 22478
In Class: 30
Date: 10/03/2013
In Respect of: Corn Grits
& In the name of: Annasr Industrial
Trading Co.
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Address: Industrial area -ramallah

العنوان  :المنطقة الصناعية -رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله

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

( ) 244

Trade Mark No.: 22479

العالمة التجارية رقم 22479 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 11/03/2013

التاريخ 2013/03/11 :
من اجل  :استيراد وتوزيع

In Respect of: Importation and distribution

بأسم  :شركة البيدر التجارية مساهمة خصوصية محدودة

In the name of: sharekat ALbydar ALtejareya
Address: Ramallah-betynua

العنوان  :رام الله  -بيتونيا  -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :رام الله عمارة طنوس  -ط الخامس
مكتب المحامي رمزي عفانة 0599211672

Address for Services:

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

( ) 245

العالمة التجارية رقم 22481 :
في الصنف 16 :

Trade Mark No.: 22481
In Class: 16

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

2013/03/11 : التاريخ

In Respect of: Printed matter; stationery;
publications; books, manuals,
newspapers, newsletters, reports,
catalogues, magazines, pamphlets,
periodicals; photographs; teaching
and instructional materials; web pages
downloaded from the Internet in the
form of printed matter; publications,
namely, educational books, printed
lessons and lectures, and newsletters,
reports and brochures, all in the fields
of auditing, accounting, corporate
governance, tax, management, business,
information technology, information
management, corporate finance, human
resources, computers and programs;
parts and fittings for all the goods
included in this class

 مواد الطباعة والقرطاسية و لمنشورات: من اجل
والكتب والكتيبات والصحف والنشرات والتقارير
،والكتالوجات والمجالت والنشرات والدوريات
 مواد التدريس والمواد التعليمية وتحميل،والصور
،صفحات الويب من االنترنت على شكل مواد مطبوعة
والمنشورات المتعلقة بالمواد التعليمية وطباعة
الدروس والمحاضرات والنشرات اإلخبارية والتقارير
والمنشورات في حقول التدقيق والمحاسبة وإدارة
 واإلدارة واألعمال وتكنولوجبا،الشركات والضرائب
المعلومات وتمويل الشركات والموارد البشرية وأجهزة
 وتشمل جميع التجهيزات وقطع،الكمبيوتر والبرامج
.الغيار للبضائع المذكورة في هذا الصنف

In the name of: Sharekat PS online services
Al tejareah

 شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية: بأسم

Address: Ramallah –Palestine
Address for Services:

 فلسطين/  رام الله: العنوان
،6 ط/ مركز البيرة التجاري، البيرة: عنوان التبليغ
.)3663( صندوق بريد

) 246 (

Trade Mark No.: 22482
In Class: 35
Date: 11/03/2013

22482 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/03/11 : التاريخ

186
In Respect of: Business administration,
office functions, Advertising,
Advertising agencies, Advertising
matter (Dissemination of-), Advertising
space (Rental of-), assistance (Business
management), Bill-posting, Business
consultancy, Business information,
Business inquiries, Business management
and organization consultancy, Business
management assistance, Business
management consultancy, Business
organization consultancy, Business
research, Commercial administration of
the licensing of the goods and services
of others, Commercial or industrial
management assistance, Communication
media (Presentation of goods on), for retail
purposes, Compilation of information
into computer databases, Consultancy
(Professional business), Demonstration
of goods, Direct mail advertising,
Demonstration of advertising matter,
Distribution of samples, Employment
agencies, Exhibitions (Organization of)
for commercial or advertising purposes,
Fashion shows for promotional purposes
(Organization of), Management (Advisory
services for business), Management
consultancy (Personnel), Marketing,
Marketing research, Modeling for
advertising or sales promotion, Newspaper
subscriptions (Arranging) for others,
Office machines and equipment rental,
On-line advertising on a computer
network, Opinion polling, Organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes, Organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes,
Outdoor advertising, Personnel recruitment,
Photocopying services, Presentation of
goods on communication media, for retail
purposes, Public relations,

2013/9/10
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 دعاية، والوظائف المكتبية، إدارة األعمال: من اجل
 نشر مواد الدعاية، وكاالت الدعاية واالعالن،وإعالن
 المساعدة في ادراة، تأجير المساحات االعالنية،واالعالن
، استشارات االعمال المهنية، لصق االعالنات،االعمال
، التحريات عن االعمال،المعلومات واالخبار عن االعمال
 المساعدة في،استشارات في ادارة وتنظيم االعمال
 استشارات تنظيم، استشارات االعمال،ادارة االعمال
 االدارة التجارية لترخيص، ابحاث االعمال،االعمال
 المساعدة في،السلع والخدمات الخاصة باخرين
 عرض السلع على،ادارة االعمال التجارية او الصناعية
 تجميع،وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة
 استشارات،المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر
، االعالن بالبريد المباشر، عرض السلع،االعمال المهنية
 وكاالت، توزيع العينات،نشر مواد الدعاية واالعالن
، تنظيم المعرض لغايات تجارية او دعائية،التوظيف
 خدمات النصح،تنظيم عروض االزياء لغايات ترويجية
، استشارات ادارة شؤون الموظفين،في ادارة االعمال
 خدمات اعداد نماذج، ابحاث التسويق،التسويق
 تنظيم االشتراك،الدعاية واالعالن او ترويج المبيعات
،تاجير االالت والمعدات المكتبية،في الصحف لالخرين
،االعالن والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر
 تنظيم المعارض لغايات،االستفتاء واستطالع االراء
 تنظيم المعارض التجارية لغايات،تجارية او اعالنية
 توظيف، الدعاية واالعالن الخارجي،تجارية او اعالنية
 عرض السلع على وسائل االتصال، نسخ الصور،االفراد
، العالقات العامة،لغايات بيعها بالتجزئة

187
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Publication of publicity texts, publicity,
publicity agencies, publicity columns
preparation, publicity material
rental, publicity texts (publication
of), publicity texts (Writing of),
purchase orders (Administrative
processing of), Radio advertising,
Radio commercials, Recruitment
(Personnel), Relocation services for
businesses, Rental of advertising
space, Rental of advertising time
on communication media, Rental of
photocopying machines, Rental (Office
machines and equipment), Rental
(publicity material), Reproduction
(Document), Research (Business),
Retail purposes (Presentation of
goods on communication media,
for), Sales promotion for others,
Samples (Distribution of ), Statistics
(Compilation of), Subscriptions
(Arranging) to telecommunication
services for others, Subscriptions
(Arranging newspaper) for others,
Systemization of information into
computer databases, Telecommunication
services (Arranging subscriptions to)
for others, Telemarketing services,
Television advertising, Television
commercials, Texts (Writing of
publicity), Trade fairs (Organization of)
for commercial or advertising purposes,
Updating of advertising material,
Writing of publicity texts.

، الدعاية واالعالن،نشر نصوص الدعاية واالعالن
،اعداد اعمدة الدعاية واالعالن،وكاالت الدعاية واالعالن
 نشر نصوص الدعاة،تأجير مواد الدعاية واالعالن
 المعالجة، كتابة نصوص الدعاية واالعالن،واالعالن
 االعالن، االعالن بالراديو،االدارية لطلبات الشراء
 تأجير، خدمات نقل االعمال، توظيف االفراد،بالراديو
 تأجير وقت للدعاية واالعالن،المساحات االعالنية
 تأجير، تأجير االت نسخ الصور،في وسائل االتصال
 تأجير مواد الدعاية،االالت والمعدات المكتبية
 عرض، ابحاث االعمال، استنساخ الوثائق،واالعالن
،سلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة
 تجميع، توزيع العينات،)ترويج المبيعات (لالخرين
، تنظيم االشتراك في لالخرين،البيانات االحصائية
،تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر
،تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر
 خدمات،تنظيم االشتراك بخدمات االتصاالت لالخرين
، الدعاية واالعالن عبر التلفزيون،التسويق عبر الهاتف
 كتابة نصوص الدعاية،الدعاية واالعالن عبر التلفزيون
 تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية او،واالعالن
 كتابة نصوص، تحديث مواد الدعاية واالعالن،اعالنية
.الدعاية واالعالن

In the name of: Sharekat PS online services
Al tejareah

 شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية: بأسم

Address: Ramallah –Palestine
Address for Services:

 فلسطين/  رام الله: العنوان
،6 ط/ مركز البيرة التجاري، البيرة: عنوان التبليغ
.)3663( صندوق بريد
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Trade Mark No.: 22483
In Class: 38
Date: 11/03/2013
In Respect of: Telecommunications
services; communications services;
telephone, mobile telephone, facsimile,
telex, message collection and transmission,
radio-paging, call diversion, answerphone,
directory enquiries and electronic mail
services; transmission, delivery and
reception of sound, data, images, music
and information; electronic message
delivery services; on-line information
services relating to telecommunications;
data interchange services; transfer of
data by telecommunication; satellite
communication services; broadcasting
services; broadcasting or transmission of
radio or television programmes and of
films, teleshoppping and webshopping
programmes; videotext, teletext and
viewdata services; broadcasting and
delivery of multimedia content over
electronic communications networks; video
messaging services; video conferencing
services; video telephone services;
telecommunication of information
(including web pages), computer programs
and any other data; providing user access to
the Internet; providing telecommunications
connections or links to the Internet or
databases;

22483 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/03/11 : التاريخ
 خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛: من اجل
 خدمات، الهاتف النقال، الهاتف،خدمات اإلتصاالت
 البيجر، جمع ونقل الرسائل، التلكس، البريد الفاكس
، الرد اإللي، تحويل المكالمات،عن طريق الراديو
دليل اإلستعالمات وخدمات البريد اإللكتروني؛ نقل
 الموسيقى، الصور، البيانات،وتسليم وإستالم الصوت
و المعلومات؛ خمات استقبال الرسائل اإللكترونية؛
خدمات المعلومات على الخط المتعلقة باالتصاالت
السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البيانات؛ نقل
البيانات عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛
خدمات األقمار الصناعية؛ خدمات البث اإلذاعي؛ البث
 وبرامج،اإلذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز واألفالم
التسوق عن طريق الهاتف واإلنترنت؛ نصوص
 نصوص مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛،الفيديو
البث وإيصال محتوى الوسائط المتعددة عبر شبكات
االتصاالت اإللكترونية ؛ خدمات المراسلة عبر الفيديو؛
خدمات اإلتصال عن طريق الفيديو كونفرنس؛ خدمات
اإلتصال عن طريق الفيديو؛ االتصاالت السلكية
،)والالسلكية للمعلومات (بما في ذلك صفحات الويب
برامج الكمبيوتر وأية بيانات أخرى؛ توفير وصول
المستخدم الى اإلنترنت؛ وتوفير االتصاالت السلكية
والالسلكية أو وصالت إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد
البيانات؛
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providing user access to the Internet
(service providers); provision and operation
of electronic conferencing, discussion
groups and chat rooms; providing access
to digital music websites on the Internet;
providing access to MP3 websites on
the Internet; delivery of digital music by
telecommunications; providing access to
telecommunications infrastructures for
other operators; operating and providing
search engines; telecommunication access
services; computer aided transmission of
messages and images; communication
by computer; news agency services;
transmission of news and current affairs
information; hire, leasing or rental of
apparatus, instruments, installations or
components for use in the provision of
the aforementioned services; advisory,
information and consultancy services
relating to all the aforementioned

وتوفير وصول المستخدم إلى شبكة االنترنت (مقدمي
، وتوفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية،)الخدمات
مجموعات النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية
الوصول الى مواقع اإلم بي ثري على مواقع على النت؛
توفير الدخول الى المواقع الموسيقية الرقمية على
 استقبال الموسيقى الرقمية بواسطة،االنترنت
اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ توفير سبل الوصول
إلى البنية التحتية لمشغلي االتصاالت السلكية
والالسلكية األخرى؛ تشغيل وتوفير محركات البحث؛
خدمات وصول اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛
اإلنتقال بمساعدة الحاسوب للرسائل والصور؛ اإلتصال
عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل األخبار
 التأجير و،ومعلومات عن الشؤون الحالية؛إستئجار
التأجير التمويلي لألجهزة واألدوات والمنشآت أو
مكونات الستخدامها في توفير الخدمات المذكورة
آنفا؛ االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية
.المتعلقة المذكورة آنفا جميعا

In the name of: Sharekat PS online services
Al tejareah

 شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية: بأسم

Address: Ramallah –Palestine
Address for Services:

 فلسطين/  رام الله: العنوان
،6 ط/ مركز البيرة التجاري، البيرة: عنوان التبليغ
.)3663( صندوق بريد
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Trade Mark No.: 22484
In Class: 42
Date: 11/03/2013

22484 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2013/03/11 : التاريخ
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In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; research laboratory services;
management of research, design and
development projects; product research,
design and development; technical
research; research, design and development
services relating to computers, computer
programmes, computer systems, computer
software application solutions, data
processing systems, data management,
computerised information processing
systems, communications services,
communications solutions, communications
applications, communications systems and
network interfaces and provision of technical
consultancy, information and advice relating
to the aforesaid; technical testing; industrial
testing; preparation of technical reports and
studies; computer services; updating and
design of computer hardware; maintenance,
updating and design of computer firmware,
computer software and computer programs;
computer programming services; preparation
and provision of information in relation to
computers and computer network facilities;
technical advice and consultation services
in the field of information technology
and telecommunications; design and
development of computer systems and of
telecommunications systems and equipment;
computer management services; operational
support services for computer networks,
telecommunications networks and data
transmission networks; on-line computer
services; programming services given online; provision of access to an electronic
on-line network for information retrieval;
computer rental; design, drawing and
commissioned writing, all for the compilation
of web pages on the internet; virtual and
interactive image creation services;

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

 ألخدمات التكنولوجية والعلمية واألبحاث و: من اجل
خدمات التصميمات المتعلقة بها؛ خدمات األبحاث
 تصميم وتطوير المشاريع؛،المخبرية؛ إدارة األبحاث
 التصميم والتطوير؛ األبحاث،ابحاث حول المنتجات
 التصاميم والتطويرات،التكنولوجية؛ األبحاث
 أنظمة، برامج الكمبيوتر،المتعلقة بالكمبيوتر
 أنظمة، برمجيات تطبيقية لحلول الكمبيوتر،الكمبيوتر
 نظام معالجة البيانات، إدارة البيانات،معالجة البيانات
، حلول اإلتصاالت، خدمات اإلتصاالت،المحوسبة
 نظم اإلتصاالت وواجهة،تطبيقات اإلتصاالت
،الشبكات و التزويد باإلستشارات التكنولوجية
المعلومات والنصائح المرتبطة بما ذكر اعاله؛
الفحوصات التقنية؛ الفحوصات الصناعية؛ تحضير
واعداد التقارير والدراسات التقنية؛ خدمات الكمبيوتر؛
 تصميم،تطوير و تصميم أجهزة الكمبيوتر؛ صيانة
، برامج وبرمجيات الكمبيوتر،وتحديث برامج النظام
خدمات البرمجة؛ اعداد وتوفير المعلومات المتعلقة
بالكمبيوتر وخدمات شبكات الكمبيوتر؛ النصائح
التقنية والخدمات االستشارية في مجال تكنولوجيا
المعلومات واإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ تصميم
وتطوير أنظمة الكمبيوتر وأنظمة ومعدات اإلتصاالت
السلكية والالسلكية؛ خدمات ادارة الكمبيوتر؛
 شبكات،خدمات الدعم التشغيلي لشبكات الكمبيوتر
اإلتصاالت السلكية والالسلكية وشبكات بث البيانات؛
خدمات الكمبيوتر على الخط؛ خدمات البرمجة التي
يتم توفيرها على الخط؛ توفير الوصول الى الشبكة
اإللكترونية على الخط إلسترجاع المعلومات؛ تأجير
، رسم و الكتابة بالتكليف،الكمبيوترات؛ تصميم
بخصوص جمع صفحات الويب على اإلنترنت؛ خدمات
،إبداع الصور الظاهرية والتفاعلية؛ إبداع

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

creating, operating and maintaining
databases, intranets and web sites; hosting
the web sites of others; installation and
maintenance of computer software; leasing
of access time to a computer database;
leasing of access time to computer bulletin
and message boards and to computer
networks; internet service provider
[ISP] services; compilation, creation and
maintenance of a register of domain names;
creating, operating and maintaining web
sites, web pages and portals for logging
text, images and music provided either via
computers or mobile telephones; provision
of information and advisory services on-line
from a computer database or via the internet;
weather forecasting; weather information
services; interior design services;
information and advisory services relating to
all the aforesaid services.

 انترانت،تشغيل وصيانة قواعد المعلومات المعلومات
وصفحات الويب؛ استضافة مواقع الويب لالخرين؛
تركيب و صيانة برمجيات الكمبيوتر؛ تأجير وقت
للوصول الى قواعد البيانات؛ تأجير وقت الوصول الى
لوحات اإلعالنات و لوحات الرسائل على الكمبيوتر والى
،شبكات الكمبيوتر؛ خدمات مزود اإلنترنت؛ تجميع
: و تصحيح سجل يحتوي على أسماء النطاقات،إنتاج
، تشغيل و صيانة مواقع على شبكة االنترنت،اعداد
 الصور و،صفحات الويب و بوابات لتشغيل النص
الموسيقى الموفرة إما عن طريق الكومبيوتر او عن
طريق االجهزة الخلوية؛ تقديم المعلومات والخدمات
االستشارية على الخط من قواعد بيانات الكومبيوتر او
عن طريق االنترنت؛ التنبؤ الجوي؛ خدمات المعلومات
حول الطقس؛ خدمات التصميم الداخلي؛خدمات
تقديم المعلومات واالستشارات بخصوص ما ذكر
.اعاله

In the name of: Sharekat PS online services
Al tejareah

 شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية: بأسم

Address: Ramallah –Palestine
Address for Services:

 فلسطين/  رام الله: العنوان
،6 ط/ مركز البيرة التجاري، البيرة: عنوان التبليغ
.)3663( صندوق بريد
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Trade Mark No.: 22485
In Class: 35
Date: 11/03/2013

22485 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/03/11 : التاريخ
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In Respect of: Business administration,
office functions, Advertising,
Advertising agencies, Advertising
matter (Dissemination of-), Advertising
space (Rental of-), assistance (Business
management), Bill-posting, Business
consultancy, Business information,
Business inquiries, Business management
and organization consultancy, Business
management assistance, Business
management consultancy, Business
organization consultancy, Business
research, Commercial administration of
the licensing of the goods and services
of others, Commercial or industrial
management assistance, Communication
media (Presentation of goods on), for retail
purposes, Compilation of information
into computer databases, Consultancy
(Professional business), Demonstration
of goods, Direct mail advertising,
Demonstration of advertising matter,
Distribution of samples, Employment
agencies, Exhibitions (Organization of)
for commercial or advertising purposes,
Fashion shows for promotional purposes
(Organization of), Management (Advisory
services for business), Management
consultancy (Personnel), Marketing,
Marketing research, Modeling for
advertising or sales promotion, Newspaper
subscriptions (Arranging) for others,
Office machines and equipment rental,
On-line advertising on a computer
network, Opinion polling, Organization of
exhibitions for commercial or advertising
purposes, Organization of trade fairs
for commercial or advertising purposes,
Outdoor advertising, Personnel recruitment,
Photocopying services, Presentation of
goods on communication media, for retail
purposes, Public relations,

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

 دعاية، والوظائف المكتبية، إدارة األعمال: من اجل
 نشر مواد الدعاية، وكاالت الدعاية واالعالن،وإعالن
 المساعدة في، تأجير المساحات االعالنية،واالعالن
 استشارات االعمال، لصق االعالنات،ادراة االعمال
 التحريات، المعلومات واالخبار عن االعمال،المهنية
، استشارات في ادارة وتنظيم االعمال،عن االعمال
، استشارات االعمال،المساعدة في ادارة االعمال
 االدارة، ابحاث االعمال،استشارات تنظيم االعمال
،التجارية لترخيص السلع والخدمات الخاصة باخرين
،المساعدة في ادارة االعمال التجارية او الصناعية
عرض السلع على وسائل االتصال لغايات بيعها
 تجميع المعلومات في قواعد بيانات،بالتجزئة
، عرض السلع، استشارات االعمال المهنية،الكمبيوتر
، نشر مواد الدعاية واالعالن،االعالن بالبريد المباشر
 تنظيم المعرض، وكاالت التوظيف،توزيع العينات
 تنظيم عروض االزياء،لغايات تجارية او دعائية
، خدمات النصح في ادارة االعمال،لغايات ترويجية
 ابحاث، التسويق،استشارات ادارة شؤون الموظفين
 خدمات اعداد نماذج الدعاية واالعالن،التسويق
 تنظيم االشتراك في الصحف،او ترويج المبيعات
 االعالن،تاجير االالت والمعدات المكتبية،لالخرين
 االستفتاء،والدعاية المباشرة على شبكات الكمبيوتر
 تنظيم المعارض لغايات تجارية او،واستطالع االراء
 تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية او،اعالنية
، توظيف االفراد، الدعاية واالعالن الخارجي،اعالنية
 عرض السلع على وسائل االتصال،نسخ الصور
، العالقات العامة،لغايات بيعها بالتجزئة
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Publication of publicity texts, publicity,
publicity agencies, publicity columns
preparation, publicity material rental,
publicity texts (publication of),
publicity texts (Writing of), purchase
orders (Administrative processing of),
Radio advertising, Radio commercials,
Recruitment (Personnel), Relocation
services for businesses, Rental of
advertising space, Rental of advertising
time on communication media, Rental
of photocopying machines, Rental
(Office machines and equipment), Rental
(publicity material), Reproduction
(Document), Research (Business),
Retail purposes (Presentation of
goods on communication media, for),
Sales promotion for others, Samples
(Distribution of ), Statistics (Compilation
of), Subscriptions (Arranging) to
telecommunication services for others,
Subscriptions (Arranging newspaper) for
others, Systemization of information into
computer databases, Telecommunication
services (Arranging subscriptions to) for
others, Telemarketing services, Television
advertising, Television commercials,
Texts (Writing of publicity), Trade
fairs (Organization of) for commercial
or advertising purposes, Updating of
advertising material, Writing of publicity
texts.

، الدعاية واالعالن،نشر نصوص الدعاية واالعالن
،اعداد اعمدة الدعاية واالعالن،وكاالت الدعاية واالعالن
 نشر نصوص الدعاة،تأجير مواد الدعاية واالعالن
 المعالجة، كتابة نصوص الدعاية واالعالن،واالعالن
 االعالن، االعالن بالراديو،االدارية لطلبات الشراء
 تأجير، خدمات نقل االعمال، توظيف االفراد،بالراديو
 تأجير وقت للدعاية واالعالن،المساحات االعالنية
 تأجير، تأجير االت نسخ الصور،في وسائل االتصال
 تأجير مواد الدعاية،االالت والمعدات المكتبية
 عرض، ابحاث االعمال، استنساخ الوثائق،واالعالن
،سلع على وسائل االتصال لغايات بيعها بالتجزئة
 تجميع، توزيع العينات،)ترويج المبيعات (لالخرين
، تنظيم االشتراك في لالخرين،البيانات االحصائية
،تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر
،تنظيم المعلومات في قواعد بيانات الكمبيوتر
 خدمات،تنظيم االشتراك بخدمات االتصاالت لالخرين
، الدعاية واالعالن عبر التلفزيون،التسويق عبر الهاتف
 كتابة نصوص الدعاية،الدعاية واالعالن عبر التلفزيون
 تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية او،واالعالن
 كتابة نصوص، تحديث مواد الدعاية واالعالن،اعالنية
.الدعاية واالعالن

In the name of: Sharekat PS online services
Al tejareah

 شركة بي اس اون الين سيرفيسز التجارية: بأسم

Address: Ramallah –Palestine
Address for Services:

 فلسطين/  رام الله: العنوان
،6 ط/ مركز البيرة التجاري، البيرة: عنوان التبليغ
.)3663( صندوق بريد

 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات: مالحظة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 22486 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/03/11 :

Trade Mark No.: 22486
In Class: 38
Date: 11/03/2013

من اجل  :خدمات االتصاالت تحديدًا اإلرسال طويل
المدى والمحلي للصوت والبيانات والرسومات بواسطة
الهواتف والبرقيات والكبالت وبث األقمار الصناعية،
إرسال البث عبر األقمار الصناعية  ،اإلرسال الكبلي
واإلرسال عبر األقمار الصناعية للبرامج  ،خدمات اإلرسال
الكبلي واإلرسال عبر األقمار الصناعية  ،خدمات االتصال
عبر األقمار الصناعية  ،تشغيل مرسالت التلفزيون
من األرض إلى األقمار الصناعية  ،تشغيل هوائيات
االستقبال من األقمار الصناعية إلى األرض  ،تشغيل
األقمار الصناعية الخاصة باالتصاالت  ،تأجير وقت
البث عبر األقمار الصناعية  ،تأجير أطقم بث وأنتينات
وهوائيات استقبال البث عبر األقمار الصناعية  ،إعادة
إرسال الصور عبر األقمار الصناعية  ،إرسال الصوت
والصورة عبر األقمار الصناعية أو عبر شبكات الوسائط
المتعددة التفاعلية

In Respect of: Telecommunication
services, namely, local and long distance
transmission of voice, data, graphics by
means of telephone, telegraphic, cable,
and satellite transmissions; broadcast
transmission by satellite; cable and
;satellite transmission of programmes
;cable and satellite transmission services
;communication services by satellite
operation of earth-to-satellite television
transmitters; operation of satelliteto-earth receiver aerials; operation of
telecommunications satellites; rental
;of broadcasting time by satellite
rental of satellite broadcast receiving
;aerials, antennas and broadcasting sets
;retransmission of images via satellite
transmission of sound and vision via
satellite or interactive multimedia networks

بأسم  :شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة  -ذ
مم

In the name of: Mubadala Trade Marks
Holding Company – LLC

العنوان  :ص .ب  ،45005ابو ظبي ،االمارات العربية
المتحدة

Address: P.O. Box 45005, Abu Dhabi,
United Arab Emirates

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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العالمة التجارية رقم 22487 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/03/11 :

Trade Mark No.: 22487
In Class: 38
Date: 11/03/2013

من اجل  :خدمات االتصاالت تحديدًا اإلرسال طويل
المدى والمحلي للصوت والبيانات والرسومات بواسطة
الهواتف والبرقيات والكبالت وبث األقمار الصناعية
 ،إرسال البث عبر األقمار الصناعية  ،اإلرسال الكبلي
واإلرسال عبر األقمار الصناعية للبرامج  ،خدمات اإلرسال
الكبلي واإلرسال عبر األقمار الصناعية  ،خدمات االتصال
عبر األقمار الصناعية  ،تشغيل مرسالت التلفزيون
من األرض إلى األقمار الصناعية  ،تشغيل هوائيات
االستقبال من األقمار الصناعية إلى األرض  ،تشغيل
األقمار الصناعية الخاصة باالتصاالت  ،تأجير وقت
البث عبر األقمار الصناعية  ،تأجير أطقم بث وأنتينات
وهوائيات استقبال البث عبر األقمار الصناعية  ،إعادة
إرسال الصور عبر األقمار الصناعية  ،إرسال الصوت
والصورة عبر األقمار الصناعية أو عبر شبكات الوسائط
المتعددة التفاعلية

In Respect of: Telecommunication
services, namely, local and long distance
transmission of voice, data, graphics by
means of telephone, telegraphic, cable,
and satellite transmissions; broadcast
transmission by satellite; cable and
;satellite transmission of programmes
;cable and satellite transmission services
;communication services by satellite
operation of earth-to-satellite television
transmitters; operation of satelliteto-earth receiver aerials; operation of
telecommunications satellites; rental
;of broadcasting time by satellite
rental of satellite broadcast receiving
;aerials, antennas and broadcasting sets
;retransmission of images via satellite
transmission of sound and vision via
satellite or interactive multimedia
networks

بأسم  :شركة المبادلة للعالمات التجارية القابضة  -ذ
مم

In the name of: Mubadala Trade Marks
Holding Company – LLC

العنوان  :ص .ب  ،45005ابو ظبي ،االمارات العربية
المتحدة

Address: P.O. Box 45005, Abu Dhabi,
United Arab Emirates

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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Trade Mark No.: 22488

العالمة التجارية رقم 22488 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 11/03/2013

التاريخ 2013/03/11 :
من اجل  :القهوة ،الشاي ،الكاكاو و القهوة االصطناعية
 ،االرز ،تابيوكا ،ساجو ،الطحين ومستحضرات المصنوعة
من الحبوب ،الخبز ،الفطائر و الحلويات ،المثلجات،
السكر ،العسل ،العسل االسود ،الخميرة  ،مسحوق
الخبيز ،الملح ،الخردل ،الخل ،الصلصة ( توابل) ،بهارات،
ثلج؛ السكاكر؛ الشوكوالته

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

بأسم  :سئادت جيدا بازارالما سانايى في تيجاريت
انونيم شيركيتي

In the name of: SAADET GIDA
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

العنوان  :بينار ماهاليسى 19 ،مايس بولفارى ،نو:
،30ايسانيورت  -اسطنبول  /تركيا

Address: PINAR MAHALLESI, 19
 MAYIS BULVARI, NO: 30, ESENYURTISTANBUL / TURKEY

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 253

العالمة التجارية رقم 22489 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/03/11 :

Trade Mark No.: 22489
In Class: 30
Date: 11/03/2013

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

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

 الكاكاو و القهوة االصطناعية ؛، الشاي، القهوة: من اجل
االرز؛ تابيوكا وساجو؛ الطحين ومستحضرات المصنوعة
 الفطائر و الحلويات؛ المثلجات؛،من الحبوب؛ الخبز
 مسحوق،  الخميرة، العسل االسود، العسل،السكر
 الصلصة ( توابل)؛ بهارات؛، الخل، الخردل،الخبيز؛ الملح
.ثلج؛ علكة المضغ

In the name of: SAADET GIDA
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI

 سئادت جيدا بازارالما سانايى في تيجاريت: بأسم
انونيم شيركيتي

Address: PINAR MAHALLESI, 19
MAYIS BULVARI, NO: 30, ESENYURT ISTANBUL / TURKEY

: نو، مايس بولفارى19 ، بينار ماهاليسى: العنوان
 تركيا/  اسطنبول- ايسانيورت،30

Address for Services:

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

) 254 (

Trade Mark No.: 22490
In Class: 7
Date: 11/03/2013

22490 : العالمة التجارية رقم
7 : في الصنف
2013/03/11 : التاريخ

In Respect of: Machines and machine
tools; motors and engines (except for
land vehicles); machine coupling and
transmission components (except for land
vehicles); agricultural implements other
than hand-operated; incubators for eggs

 محركات ومكائن (عدا ما، آالت وعدد آلية: من اجل
 قارنات آلية وعناصر نقل،)كان منها للمركبات البرية
 معدات،)الحركة (عدا ما كان منها للمركبات البرية
 أجهزة تفقيس البيض،)زراعية (عدا ما يدار باليد

In the name of: YPS IC VE DIS TICARET
LIMITED SIRKETI

 واي بي اس اتش في ديس تجاريت ليمتد: بأسم
شيركيتى

العــــــدد الثـامـــن
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العنوان  :أنقرة يولو أوزيرى ،كونسان اوزيل أورجانيزى
سانايى بولجيسي ،هالل سوكاك رقم ،32-30 :كاراتي
 -كونيا  /تركيا

Address: Ankara Yolu Uzeri, Konsan Ozel
Organize Sanayi Bolgesi, Hilal Sokak, No:
30-32, Karatay - Konya / TURKEY

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الوصفية كلمة original
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 255

العالمة التجارية رقم 22491 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/03/11 :

Trade Mark No.: 22491
In Class: 12
Date: 11/03/2013

من اجل  :المركبات وأجهزة النقل البري والجوي والمائي

In Respect of: Vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water

بأسم  :واي بي اس اتش في ديس تجاريت ليمتد
شيركيتى

In the name of: YPS IC VE DIS TICARET
LIMITED SIRKETI

العنوان  :أنقرة يولو أوزيرى ،كونسان اوزيل أورجانيزى
سانايى بولجيسي ،هالل سوكاك رقم ،32-30 :كاراتي
 -كونيا  /تركيا

Address: Ankara Yolu Uzeri, Konsan Ozel
Organize Sanayi Bolgesi, Hilal Sokak, No:
30-32, Karatay - Konya / TURKEY

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الوصفية كلمة original
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة .

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 256

Trade Mark No.: 22492

العالمة التجارية رقم 22492 :

In Class: 17

في الصنف 17 :

Date: 11/03/2013

التاريخ 2013/03/11 :
من اجل  :المطاط والغاتابرشا والصمغ واألسبستوس
والميكا والمنتجات المصنوعة من هذه المواد وغير
واردة في فئات أخرى ،مواد بالستيكية متشكلة بالبثق
لالستعمال في التصنيع ،مواد تغليف وحشو وعزل،
أنابيب ومواسير مرنة غير معدنية

In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, mica and goods made from
these materials and not included in other
classes; plastics in extruded form for use in
manufacture; packing, stopping and insulating
materials; flexible pipes, not of metal

بأسم  :واي بي اس اتش في ديس تجاريت ليمتد
شيركيتى

In the name of: YPS IC VE DIS TICARET
LIMITED SIRKETI

العنوان  :أنقرة يولو أوزيرى ،كونسان اوزيل أورجانيزى
سانايى بولجيسي ،هالل سوكاك رقم ،32-30 :كاراتي
 -كونيا  /تركيا

Address: Ankara Yolu Uzeri, Konsan Ozel
Organize Sanayi Bolgesi, Hilal Sokak, No:
30-32, Karatay - Konya / TURKEY

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الوصفية كلمة original
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 257

العالمة التجارية رقم 22493 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/03/11 :

Trade Mark No.: 22493
In Class: 9
Date: 11/03/2013

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

In Respect of: Series of pre-recorded
DVDs; series of pre-recorded compact
discs; soundtracks, music of theme
songs and other sound recordings;
eyeglasses, sunglasses, frames and
cases therefore; downloadable ring
tones, graphics and music; cellular
telephone accessories, namely,
cellular telephone cases and cellular
telephone face plates; downloadable
television programs provided via
video-on-demand; radios, rulers,
calculators, telephones; computers,
computer software, computer peripheral
apparatus, computer and video game
joysticks, electronic games, video game
interactive remote control units, video
game interactive hand held remote
controls for playing electronic games;
alarms; protective helmets and clothing;
cameras, film, batteries, flashlights;
magnets and mouse pads

، سلسلة من الدي في دي المسجلة مسبقا: من اجل
, مسارات صوتية,سلسلة من االقراص المضغوطة
الموسيقى لالغاني الموضوعة والتسجيالت الصوتية
، العدسات الالصقة، النظارات الشمسية،االخرى
 الرنات والرسوم والنغمات،االطارات والعلب ذات الصلة
 خاصة علب، اضافات الهواتف الخلوية، المنزلة
 رزمة،الهواتف الخلوية وأغطية الهواتف الخلوية
برامج التلفزيون المنزلة المتوفرة عبر الفيديو عند
, التلفونات، اآلالت الحاسبة، المساطر, الراديو،الطلب
 اجهزة اسطح، برامج الكمبيوتر,الكمبيوترات
 االلعاب، قضبان التسلية اللعاب الكمبيوتر،الكمبيوتر
 وحدات التحكم عن بعد بالعاب الفيديو,االلكترونية
 اجهزة التحكم عن بعد اليدوية لأللعاب،التفاعلية
, االقنعة والمالبس الواقية، اجهزة االنذار,االكترونية
 حجر، األضوية الومضية, البطاريات, االفالم،الكاميرات
المغناطيس ووسادة الفأرة

In the name of: The Cartoon Network, Inc.,
a Delaware corporation

 ديالوير,. انك, ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن: بأسم
كوربوريشن

Address: 1050 Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, U.S.A.

, اتالنتا, ان دبليو, تيكود درايف1050 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,30318 جورجيا

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 258 (

Trade Mark No.: 22494
In Class: 41
Date: 11/03/2013

22494 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/03/11 : التاريخ

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

In Respect of: Education; entertainment;
sporting and cultural activities; provision
of television, broadband, wireless and
online entertainment information services;
provision of television, broadband, wireless
and online computer games; provision of
television, broadband, wireless and online
entertainment multimedia programs;
production, distribution, projecting and
rental of television programs, videos, motion
picture films, pre-recorded audio and video
tapes, cassettes, discs, records, cds, dvds and
all other types of carriers; production and
arrangement of radio and television programs;
information relating to entertainment or
education provided via television, broadband,
wireless and online; providing television,
broadband, wireless and online electronic
publications (not downloadable)

 النشاطات، الخدمات التعليمية والترفيهية: من اجل
 توفير خدمات التسلية المباشرة،الرياضية والثقافية
والالسلكية عبر التلفاز و الشبكات ذات النطاق
 توفير العاب الكمبيوتر المباشرة والالسلكية،العريض
 توفير،عبر التلفاز و الشبكات ذات النطاق العريض
برامج التسلية متعددة الوسائط المباشرة والالسلكية
 انتاج،عبر التلفاز و الشبكات ذات النطاق العريق
، الفيديو،وتوزيع وضع الخطط و تأجير برامج التلفزيون
 االشرطة السمعية والتلفزيونية،افالم الصور الحركية
، التسجيالت، االقراص، األشرطة،المسجلة مسبقا
 انتاج، دي في دي وجميع انواع النواقل،سي دي
 المعلومات المتعلقة،وادارة برامج الراديو والتلفزيون
بالتسلية او التعليم المقدمة من خالل التلفزيون
، المباشرة والالسلكية،والشبكة ذات النطاق العريض
توفير المنشورات االلكترونية (غير المنزلة) المباشرة
والالسلكية عبر التلفاز والشبكات ذات النطاق العريض

In the name of: The Cartoon Network, Inc.,
a Delaware corporation

 ديالوير,. انك, ذا كارتوون نيتورك كوربوريشن: بأسم
كوربوريشن

Address: 1050 Techwood Drive, NW,
Atlanta, Georgia 30318, U.S.A.

, اتالنتا, ان دبليو, تيكود درايف1050 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,30318 جورجيا

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 259 (

Trade Mark No.: 22495
In Class: 25
Date: 11/03/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear

22495 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/03/11 : التاريخ
 المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل

العــــــدد الثـامـــن
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بأسم  :شركة جولف هورس التجارية الصناعية
العادية العامة

In the name of: Sharikat Golf Horse
Altijariyeh Alsina’iyeh Al’adiyeh Al’ammah
Address: P.O. Box: 161 Hebron, The West Bank

العنوان  :ص ب 161 :الخليل ,الضفة الغربية

Address for Services:

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

( ) 260
Trade Mark No.: 22496

العالمة التجارية رقم 22496 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 11/03/2013

التاريخ 2013/03/11 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية المعدة
لالستعمال البشري.

In Respect of: Pharmaceutical preparations
for human use.
In the name of: Novartis AG

بأسم  :نوفارتس ايه جي

Address: 4002 Basel, Switzerland

العنوان  4002 :بازل ،سويسرا

Address for Services:

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

( ) 261
العالمة التجارية رقم 22496 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/03/11 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية المعدة
لالستعمال البشري.
بأسم  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22496
In Class: 5
Date: 11/03/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations
for human use.
In the name of: Novartis AG
Address: 4002 Basel, Switzerland
Address for Services:

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

) 262 (

Trade Mark No.: 22499

22499 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 12/03/2013

2013/03/12 : التاريخ

In Respect of: ADVVERTTISING AND
VOCATIONAL WORK AND ADV.
SERVICE

 األعالن و االعمال المهنية و خدمات االعالن: من اجل

In the name of: AL HURRIYEH
INVESTMENT CO.

 شركة الحرية لالستثمار: بأسم

Address: HEBRON_TRAFFIC
DEPARTMENT STR. AL BASHA BLD

عمارة الباشا-دائرة السير-  الخليل: العنوان

Address for Services: HEBRON_
TRAFFIC DEPARTMENT STR. AL
BASHA BLD

عمارة الباشا-دائرة السير-  الخليل: عنوان التبليغ

) 263 (

Trade Mark No.: 22500
In Class: 5
Date: 12/03/2013
In Respect of: Weight Scale, Thermometer,
Tooth Brush, Blood Pressure Meter,
Electronic Comb.

22500 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/03/12 : التاريخ
 جهاز، فرشاة أسنان، ميزان حرارة، ميزان: من اجل
 مشط إلكتروني،قياس ضغط الدم

In the name of: Akram Sbitany & Sons Company  شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية: بأسم

العــــــدد الثـامـــن
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العنوان  :رام الله ،دوار الساعة ،مقابل محالت صرصر،
ص.ب 1173 .رام الله

Address: : Ramallah, Clock Square, P.O.
Box 1173 Ramallah

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي نبيل مشحور ،ص.ب.
 1173رام الله

Address for Services:

( ) 264

Trade Mark No.: 22504

العالمة التجارية رقم 22504 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 12/03/2013

التاريخ 2013/03/12 :

In Respect of: Baby Bags, Baby
Supplements

من اجل  :مستلزمات أطفال ،حقائب أطفال

بأسم  :شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية In the name of: Akram Sbitany & Sons Company

العنوان  :رام الله ،دوار الساعة ،مقابل محالت صرصر،
ص.ب 1173 .رام الله

Address: : Ramallah, Clock Square, P.O.
Box 1173 Ramallah

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي نبيل مشحور ،ص.ب.
 1173رام الله

Address for Services:

( ) 265

العالمة التجارية رقم 22505 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/03/12 :

Trade Mark No.: 22505
In Class: 5
Date: 12/03/2013

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :ميزان ،ميزان حرارة ،فرشاة أسنان ،جهاز
قياس ضغط الدم ،مشط إلكتروني

In Respect of: Weight Scale, Thermometer,
Tooth Brush, Blood Pressure Meter,
Electronic Comb.

بأسم  :شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية

In the name of: Akram Sbitany & Sons Company

العنوان  :رام الله ،دوار الساعة ،مقابل محالت صرصر،
ص.ب 1173 .رام الله

Address: : Ramallah, Clock Square, P.O.
Box 1173 Ramallah

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي نبيل مشحور ،ص.ب.
 1173رام الله

Address for Services:

( ) 266

Trade Mark No.: 22507

العالمة التجارية رقم 22507 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 12/03/2013

التاريخ 2013/03/12 :

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

من اجل  :المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس
بأسم  :شركة ماسترز لالزياد واأللبسة الجاهزه م  .خ  .م

In the name of: sharikit masters lilazy›a
walilbisa al jaheza

العنوان  :نابلس  -وسط البلد  -مجمع بلدية نابلس -
جوال 0599705089 :

Address: nablus - wasat al balad - jawwal
0599705089

عنوان التبليغ  :نابلس  -وسط البلد  -مجمع بلدية
نابلس  -جوال 0599705089 :

Address for Services: nablus - wasat al
balad - jawwal 0599705089

( ) 267

العالمة التجارية رقم 22508 :
في الصنف 25 :

Trade Mark No.: 22508
In Class: 25

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 12/03/2013

التاريخ 2013/03/12 :

In Respect of: Clothing

من اجل  :مالبس

In the name of: tareq omar fares tmam

بأسم  :طارق عمر فارس تمام
العنوان  :نابلس  -المخفيه  -تلفون 0598333303 :

Address: nablus - almakhfia - tel 0598333303

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع سفيان عمارة غزال  -ت:
0599289450

Address for Services:

( ) 268

Trade Mark No.: 22513

العالمة التجارية رقم 22513 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 13/03/2013

التاريخ 2013/03/13 :

In Respect of: clothing

من اجل  :المالبس

In the name of: yousef Moohammad
Tayseer Rashad al-Dwaik

بأسم  :يوسف محمد رشاد الدويك

Address: Hebrob-bab alzawyeh

العنوان  :الخليل _باب الزاوية
عنوان التبليغ  :الخليل -رأس الجورة  -مقابل جامع
الشعراوي ت02229241

Address for Services:

( ) 269

العالمة التجارية رقم 22514 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/03/13 :

Trade Mark No.: 22514
In Class: 29
Date: 13/03/2013

2013/9/10
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In Respect of: pickles

العــــــدد الثـامـــن
 مخالالت: من اجل

In the name of: HASSAN ABED ALLAH
HUSIEN ISSA

 حسن عبدالله حسين عيسى: بأسم

Address: BETHLEHEM .ALKADER
.ALBALDAH ALQADEMAH

البلدة القديمة/ الخضر/  بيت لحم: العنوان

Address for Services: BETHLEHEM
.ALKADER .ALBALDAH
ALQADEMAH

البلدة القديمة/ الخضر/  بيت لحم: عنوان التبليغ

) 270 (

Trade Mark No.: 22515

22515 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16

16 : في الصنف

Date: 13/03/2013

2013/03/13 : التاريخ

In Respect of: TISSUE PAPER

 محارم ورقية: من اجل

In the name of: AL-LAHAM AL SENAIA
AL TEGARIA

562153080  شركة اللحام الصناعية التجارية: بأسم

Address: SOURIF

 صوريف: العنوان

Address for Services: SOURIF

 صوريف: عنوان التبليغ

) 271 (

Trade Mark No.: 22516
In Class: 32
Date: 14/03/2013

22516 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2013/03/14 : التاريخ
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العــــــدد الثـامـــن

In Respect of: Beverages including
drinking waters, flavored waters,
mineral and aerated waters; other
non-alcoholic beverages, including
soft drinks, energy drinks and sports
drinks; fruit drinks and juices; syrups,
concentrates, powders and other
preparations for making beverages,
including flavored waters, mineral
and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and
juices; vegetable drinks and juices.

 المشروبات بما في ذلك المياه الصالحة: من اجل
للشرب والمياه المنكهة والمياه المعدنية والغازية؛
 بما في ذلك،غيرها من المشروبات غير الكحولية
المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات
الرياضية؛ الفواكه والمشروبات والعصائر؛ العصائر
والمركزات والمساحيق ومستحضرات أخرى لصنع
 المعدنية، بما في ذلك المياه المنكهة،المشروبات
والغازية المياه والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة
والمشروبات الرياضية ومشروبات الفاكهة والعصائر؛
.المشروبات والعصائر الفاكهة

In the name of: Viacom International Inc.

.  فياكوم إنترناشونال انك: بأسم

Address: a Delaware corporation, 1515
Broadway, New York, NY 10036, U.S.A.

، بروادواي1515 ، اديالوير كربوريشين: العنوان
. الواليات المتحدة االمريكية،10036  ان واي، نيويورك

Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

) 272 (

Trade Mark No.: 22517
In Class: 43
Date: 14/03/2013
In Respect of: Services for providing food
and drink; temporary accommodation.

22517 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2013/03/14 : التاريخ
 االيواء- خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل
.المؤقت

In the name of: Holy Trinity Company
 شركة هولي ترينتي االستثمارية السياحيو: بأسم
Limited contrbution privacy no .562521559
)562521559( مساهمة محدودة رقم
Address: Bethlehem

 بيت لحم: العنوان

العــــــدد الثـامـــن
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :بيت لحم

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

( ) 273

Trade Mark No.: 22518

العالمة التجارية رقم 22518 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 14/03/2013

التاريخ 2013/03/14 :
من اجل  :ادارة االعمال وتفعيل النشاط المكتبي

&In Respect of: business management
business administration; office functions a

بأسم  :شركة اي ام اي للتجارة والصناعة

In the name of: Sherkit IMI lil Tejarah wa
elsena
Address: Bier Nabala- Ramallah- Palestine

العنوان  :بير نباال  -رام الله  -فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  29 :شارع عين ترفيديا  /المنطقة
الصناعية  /رام الله  -فلسطين جوال رقم 0599923333

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 274
العالمة التجارية رقم 22519 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/03/14 :
من اجل  :منتجات العناية الشخصية بالشعر والبشرة

Trade Mark No.: 22519
In Class: 3
Date: 14/03/2013
In Respect of: Personal care products for
hair and skin.

العــــــدد الثـامـــن
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In the name of: Johnson & Johnson

بأسم  :جونسن آند جونسن
العنوان  :ون جونسن آند جونسن بالزا،نيو برونزويك،
نيوجيرسي-7001 08933 ،الواليات المتحدة األمريكية

Address: One Johnson & Johnson Plaza,New
Brunswick, New Jersey, 08933 -7001, U.S.A.

عنوان التبليغ  :سماس للملكية الفكرية ص.ب 219
نابلس  -فلسطين

Address for Services:

( ) 275

Trade Mark No.: 22520

العالمة التجارية رقم 22520 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 14/02/2013

التاريخ 2013/02/14 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه
األعمال التجارية وتفعيل النشاط المكتبي ،خدمات
وكاالت االستيراد والتصدير والتوزيع ،خدمات
االستشارات للمؤسسة ،خدمات تنظيم وإدارة مراكز
التسوق والمتاجر واألسواق والمخازن وسالسل
المخازن ،ضمن الفئة  35دون غيرها

In Respect of: Advertising and business
activities; business management, business
administration, office functions; import, export
and distribution agencies, selling services,
consultancy services for the establishment,
organization and management of shopping
centers, shops, markets, stores and store chains

بأسم  :مجموعة الصديقي الدولية

In the name of: Al-Siddiqi International Group
Address: Doha – State of Qatar

العنوان  :الدوحة  -دولة قطر

Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص ب  - 2282رام الله  -فلسطين

( ) 276

العالمة التجارية رقم 22521 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/03/14 :

Trade Mark No.: 22521
In Class: 3
Date: 14/03/2013

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :مستحضرات تبييض األقمشة وغيرها من
المواد التي تستخدم في غسيل المالبس؛ مستحضرات
التنظيف والصقل والكشط وإزالة األوساخ؛ الصابون؛
العطور ،الزيوت العطرية ،مستحضرات التجميل
(الكوزمتيك) ،غسول (لوسيون) الشعر؛ معاجين
ومنظفات األسنان

In Respect of: Bleaching preparations
;and other substances for laundry use
cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps; perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices
In the name of: Al-Siddiqi International Group

بأسم  :مجموعة الصديقي الدولية

Address: Doha – State of Qatar

العنوان  :الدوحة  -دولة قطر

Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص ب  - 2282رام الله  -فلسطين

( ) 277

العالمة التجارية رقم 22525 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2013/03/18 :
من اجل  :الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث
والتصميم المتعلقة بها -خدمات التحاليل واالبحاث
الصناعية -خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج
الكمبيوتر– خدمات قانونية.
بأسم  :شركة دارتك للحلول االلكترونية
العنوان  :رام الله  ،شارع االرسال
عنوان التبليغ  :رام الله  ،شارع االرسال

Trade Mark No.: 22525
In Class: 42
Date: 18/03/2013
In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research
services; design and development of
computer hardware and software; legal
services.
In the name of: Dartech for electronic
Solutions
Address: Ramallah,irsal str , salam bldg .,
)1st flr (022967222) (info@dartech.ps
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( ) 278

Trade Mark No.: 22526

العالمة التجارية رقم 22526 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 18/03/2013

التاريخ 2013/03/18 :

In Respect of: social , Educational ,
Advertising

من اجل  :من أجل اجتماعي  ،تربوي  ،إعالني

In the name of: Dartech for electronic
Solutions

بأسم  :شركة دارتك للحلول االلكترونية
العنوان  :رام الله  ،شارع االرسال

Address: Ramallah,irsal str , salam bldg .,
)1st flr (022967222) (info@dartech.ps
Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله  ،شارع االرسال

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

( ) 279

العالمة التجارية رقم 22527 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/03/18 :

Trade Mark No.: 22527
In Class: 16
Date: 18/03/2013

2013/9/10
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In Respect of: ): 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; 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
Napkins and toilet paper; blotters.

العــــــدد الثـامـــن

 الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة: من اجل
من هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى؛ المطبوعات؛
مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛
مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات
منزلية؛ ومواد الفنانين؛ اآلالت الكاتبة واللوازم
المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد التوجيه والتدريس (عدا
األجهزة) ؛ مواد التغليف البالستيكية (غير الواردة في
)فئات أخرى)؛ حروف الطباعة؛ الكليشيهات (الراسمات
. ورق نشاف،مناديل و ورق تواليت

In the name of: AL-Zawra›a Tobacco &
Cigarettes Trading Co

 الزوراء لتجارة التبغ والدخان: بأسم

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194,
Jordan

 المملكة،11194  عمان،941936 ب. ص: العنوان
األردنية الهاشمية

Address for Services:

219 ب. سماس للملكية الفكرية ص: عنوان التبليغ
 فلسطين- نابلس

) 280 (

Trade Mark No.: 22528
In Class: 34
Date: 18/03/2013
In Respect of: ): Raw and manufactured
tobacco; cigarettes; molasses; substances for
smoking, including molasses, none being for
medical or curative purposes; flavoured blends
of tobacco and molasses for use in hookahs;
smokers› articles; lighters; matches; Hookah;
hookah accessories (including Hookah bowls
and heads, hookah rope hoses, hookah mouth
tips and filters, hookah hose mouth, hookah
stems, hookah bags and cases; hookah vase)

22528 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
2013/03/18 : التاريخ
، التبغ الخام و المصنع؛ السجائر؛ تبيغ المعسل: من اجل
 لغايات غير، بما في ذلك المعسل،مواد للتدخين
ّ
منكــهة من التبغ والمعسل
طبية أو عالجية؛ خلطات
تستخدم في األرجيلة؛ أدوات المدخنين؛ والعات؛ أعواد
ثقاب؛ أرجيلة؛ لوازم األرجيلة (بما في ذلك صحون و
رؤوس األرجيلة وخراطيم األرجيلة ومباسم األرجيلة
، أنبوب األرجيلة، مبسم خرطوم األرجيلة،والمرشحات
)أكياس و علب األرجيلة؛ إناء األرجيلة

2013/9/10
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In the name of: AL-Zawra›a Tobacco &
Cigarettes Trading Co

العــــــدد الثـامـــن

 الزوراء لتجارة التبغ والدخان: بأسم

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194,
Jordan

 المملكة،11194  عمان،941936 ب. ص: العنوان
األردنية الهاشمية

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطين-نابلس

) 281 (

Trade Mark No.: 22529
In Class: 35
Date: 18/03/2013
In Respect of: ): Business administration;
business management; advertising; Office
functions; franchising, namely providing
technical assistance in the establishment
and/or operation of restaurants, cafes, coffee
houses and snack bars; retail services;
wholesale distributorships, wholesale stores
and wholesale ordering services; mail order
services and mail order catalog services,
computerized on-line ordering services,
computerized on-line retail services, online ordering services and on-line retail
store services the bringing together, for
the benefit of others, of a variety of goods
[excluding the transport thereof], enabling
customers to conveniently view and
purchase those goods, such services may be
provided through mail order catalogues or
by means of electronic media, for example,
through web sites or television shopping
programmes.

22529 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/03/18 : التاريخ
 خدمات إدارة وتوجيه األعمال؛ خدمات: من اجل
الدعاية واالعالن؛ خدمات تفعيل النشاط المكتبي؛
 وبخاصة توفير الدعم التقني،خدمات عقود االمتياز
 المقاهي،أو تشغيل المطاعم/فيما يتعلق بتأسيس و
والمقاهي بأنواعها ومطاعم الوجبات الخفيفة؛ خدمات
 خدمات،البيع بالتجزئة؛ خدمات التوزيع والبيع بالجملة
متاجر البيع بالجملة وخدمات الطلب بالجملة؛ خدمات
 خدمات،الطلب عبر اإلنترنت وخدمات البيع عبر اإلنترنت
تجميع تشكيلة من السلع لصالح الغير وذلك لتمكين
،عامة الزبائن من معاينتها وشرائها عند الحاجة
 يمكن ان توفر مثل،)(والينطوي ذلك على خدمة النقل
هذه الخدمات عبر كتالوغات الطلبات البريدية أو من
، على سبيل المثال،خالل وسائل االتصال االلكترونية
المواقع الشبكية أو برامج التسوق التلفزيونية

العــــــدد الثـامـــن
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& In the name of: AL-Zawra›a Tobacco
Cigarettes Trading Co

بأسم  :الزوراء لتجارة التبغ والدخان
العنوان  :ص.ب  ،941936عمان  ،11194المملكة
األردنية الهاشمية

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194,
Jordan

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

( ) 282

العالمة التجارية رقم 22530 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/03/18 :
من اجل  : :خدمات توفير األطعمة والمشروبات،
خدمات االيواء المؤقت ،خدمات المطاعم والمقاهي
والكافتيريا ومطاعم الوجبات الخفيفة وحانات
القهوة والمقاهي بأنواعها وخدمات مطاعم الوجبات
الخارجية ومطاعم الطلبات الخارجية؛ خدمات تقديم
الطعام والشراب؛ خدمات تزويد المكاتب بالقهوة؛
خدمات متعهدي تقديم الطعام؛ خدمات تحضير
الطعام؛ خدمات تحضير وبيع أطعمة ومشروبات
الطلبات الخارجية.
بأسم  :الزوراء لتجارة التبغ والدخان

Trade Mark No.: 22530
In Class: 43
Date: 18/03/2013
In Respect of: ): Services for providing
food and drink, temporary accommodation,
Restaurant, cafe, cafeteria, snack bar,
coffee bar and coffee house, carry out
;restaurant, and take out restaurant services
catering services; coffee supply services
for offices; contract food services; food
preparation; preparation and sale of carry
out foods and beverages
& In the name of: AL-Zawra›a Tobacco
Cigarettes Trading Co

العنوان  :ص.ب  ،941936عمان  ،11194المملكة
األردنية الهاشمية

Address: P.O. Box 941936, Amman 11194,
Jordan

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:
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( ) 283

Trade Mark No.: 22532

العالمة التجارية رقم 22532 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 18/03/2013

التاريخ 2013/03/18 :

In Respect of: catering services; provision
من اجل  :خدمات توفير وتقديم الطعام ؛توفير الطعام
of food and drink; café, restaurant,
والشراب؛ خدمات المقاهي والمطاعم وساحات الطعام
;food court and takeaway food services
وخدمات المطاعم التي تقوم بتحضير الطعام لتناوله خارجا
providing fast-food facilities; provision of
؛ تقديم تسهيالت االكل السريع ،توفير المعلومات فيما
information in relation to all these services,
يتعلق بكافة هذه الخدمات بما في ذلك توفير المعلومات
including provision of information.

المتعلقة بهذه الخدمات عبر شبكة حاسوب عامة.

بأسم  :شركة االتحاد للمطاعم المساهمة الخصوصية
المحدودة

In the name of: United For Restaurants
LTD
Address: Nablus-Rafidia

العنوان  :نابلس – رفيديا
عنوان التبليغ  :مكتب الزعبي للمحاماة  -رام الله  -ص.ب 75 :

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات cafe &restaurant
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 284

العالمة التجارية رقم 22533 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/03/18 :

Trade Mark No.: 22533
In Class: 43
Date: 18/03/2013

العــــــدد الثـامـــن
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In Respect of: Services for providing food
and drink

من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات
بأسم  :الشركة الوطنية للمأكوالت المساهمة
الخصوصية المحدودة

In the name of: Al Shareka Al-Wataniya
Lelma’kolat Al-mosahma Al-khososieh
Al-mahdoda
Address: Ramallah

العنوان  :رام الله  -جوال 0595924444 :

Address for Services: Ramallah

عنوان التبليغ  :رام الله  -جوال 0595924444 :

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

( ) 285

العالمة التجارية رقم 22535 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/03/18 :
من اجل  :اقفال لالبواب ,نوابض لالبواب وتجهيزات
لالبواب ,قطع وتجهيزات القفال ونوابض االبواب,
فتاحات غير الكترونية البواب الطوارىء ,قضبان
مزالجية معدنية ,اكسسوارات لالبواب الزجاجية,
اقفال غير الكترونية لالبواب
بأسم  :اسا ابلوي ايطاليا اس.بي.ايه.

Trade Mark No.: 22535
In Class: 6
Date: 18/03/2013
In Respect of: Door closers, door springs
and door fittings; parts and fittings for door
closers and door springs; emergency door
;openers – non-electric; latch bars of metal
– accessories for glass doors; door locks
non-electric
In the name of: Assa Abloy Italia S.p.A.

العنوان  :فيا بوفاريسا  ,13سان جيوفاني ان
بيرسيكيتو( ,بروفينس اوف بولونيا) ,ايطاليا

Address: Via Bovaresa 13, San
Giovanni in Persiceto, (province of
Bologna), Italy

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:
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( ) 286

Trade Mark No.: 22536

العالمة التجارية رقم 22536 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 18/03/2013

التاريخ 2013/03/18 :
من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم
الصيد  ،مستخرجات اللحوم  ،الفواكه والخضروات
المحفوظة والمجففة والمطهية  ،الجلي والمربيات
وصلصات الفواكه  ،البيض والحليب ومنتجات األلبان
األخرى  ،الزيوت والشحوم المعدة لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;compotes; eggs, milk and milk products
edible oils and fats

بأسم  :شركة المصنع الوطني للمياه الصحية – هنا

In the name of: National Plant For Healthy
Water Co. - Hana

العنوان  :ص.ب ,46 .بريده ,المملكة العربية السعودية

Address: P.O. Box: 46, Buraidah, Kingdom
of Saudi Arabia

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 287

العالمة التجارية رقم 22538 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/03/18 :

Trade Mark No.: 22538
In Class: 29
Date: 18/03/2013
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In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats

 اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم: من اجل
 الفواكه والخضروات،  مستخرجات اللحوم، الصيد
 الجلي والمربيات، المحفوظة والمجففة والمطهية
 البيض والحليب ومنتجات األلبان، وصلصات الفواكه
 الزيوت والشحوم المعدة لألكل، األخرى

In the name of: National Plant For Healthy
Water Co. - Hana

 شركة المصنع الوطني للمياه الصحية – هنا: بأسم

Address: P.O. Box: 46, Buraidah, Kingdom
of Saudi Arabia

 المملكة العربية السعودية, بريده,46 .ب. ص: العنوان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 288 (

Trade Mark No.: 22539
In Class: 32
Date: 18/03/2013

22539 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2013/03/18 : التاريخ

In Respect of: Beers (non-alcoholic);
mineral and aerated waters and other
non-alcoholic drinks; fruit drinks and fruit
juices; syrups and other preparations for
making beverages

 المياه المعدنية والغازية،  البيرة غير الكحولية: من اجل
 شراب الفواكه، والمشروبات األخرى غير الكحولية
 مركزات العصائر والمستحضرات، وعصير الفواكه
األخرى لصنع المشروبات

In the name of: National Plant For Healthy
Water Co. - Hana

 شركة المصنع الوطني للمياه الصحية – هنا: بأسم

Address: P.O. Box: 46, Buraidah, Kingdom
of Saudi Arabia

 المملكة العربية السعودية, بريده,46 .ب. ص: العنوان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 22540

22540 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 18/03/2013

2013/03/18 : التاريخ

In Respect of: Services for providing food
and drink; temporary accommodation

 ترتيب،  خدمات التزويد بالطعام والشراب: من اجل
االقامة المؤقتة

In the name of: Najah Sosan & Partners

.م.م. شركة نجاح سوسان و شركائها ذ: بأسم

Address: P.O. Box 2857 Amman 11821
Jordan

 االردن11821  عمان2857 ب. ص: العنوان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 290 (

Trade Mark No.: 22543
In Class: 3
Date: 19/03/2013
In Respect of: cosmtics minors (bleaching
color)and other materials used in the
washing and cleaning products .sops .and
fragrances .essential oils .cosmetics .loions
and hair and teeth cleaning

22543 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/03/19 : التاريخ
 مستحضرات القصر (تبيض اللون) وغير: من اجل
ذلك من المواد المستعملة في الغسيل ومستحضرات
والزيوت, والروائح العطرية, التنظيف والصابون
ومحاليل الشعر ومواد, ومواد التجميل, االساسية
تنظيف االسنان
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بأسم  :شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف
والتجميل م.خ.م

In the name of: sharikat jala care letaswik
mawad al tantheef wa altagmeel
Address: Beit jala - al sahel street

العنوان  :بيت جاال  -شارع السهل

Address for Services: Beit jala - al sahel street

عنوان التبليغ  :بيت جاال  -شارع السهل

( ) 291

العالمة التجارية رقم 22544 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/03/19 :
من اجل  :المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة
وغيرها من المواد التي تستخدم في غسيل المالبس
ومستحضرات التنظيف والصقل والكشط وإزالة
األوساخ ،مواد إزالة الشحومات -الصابون بأنواعه
وبرش الصابون -الروائح العطرية– الزيوت الطيارة-
مواد التزيين ومحاليل الشعر -معاجين األسنان
والحالقة -الشامبو.
بأسم  :شركة مستودع الهنا للكوزمتكس

Trade Mark No.: 22544
In Class: 3
Date: 19/03/2013
In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use;cleaning,
polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps;perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices

In the name of: sharikat mustawdaa al
hanna llcosmatics

العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب مسجد االيمان/
شركة بيوتي اليف

Address: Al khalil wad alharieeh

عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بجانب مسجد
االيمان/شركة بيوتي اليف

Address for Services: Al khalil wad
alharieeh
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( ) 292

Trade Mark No.: 22545

العالمة التجارية رقم 22545 :

In Class: 12

في الصنف 12 :

Date: 19/03/2013

التاريخ 2013/03/19 :

;In Respect of: Automobiles; trucks
;tractors; motorcycles; cars; coaches
fork lift trucks; lifting vehicles; trailers
;(vehicles); hose carts; casting carriages
engines for land vehicles; concrete
mixing vehicles; ambulances; cleaning
;trucks; sprinkling trucks; omnibuses
sports cars; tip trucks; vehicles for
military transportation; automobiles for
engineering; automobile chassis.

من اجل  :العربات؛ الشاحنات؛ الجرارات؛ الدراجات
النارية؛ السيارات؛ الحافالت؛ شاحنات الرفع الشوكية؛
مركبات الرفع؛ المقطورات (مركبات)؛ العربات ذات
الدواليب للخراطيم؛ عربات الصب؛ محركات المركبات
البرية؛ مركبات خلط الخرسانة؛ سيارات اإلسعاف؛
شاحنات التنظيف؛ شاحنات الرش؛ الحافالت
العمومية؛ السيارات الرياضية؛ الشاحنات القالبة؛
عربات النقل العسكري؛ السيارات لالستخدامات
الهندسية؛ هياكل السيارات.

In the name of: Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليميتد
العنوان  :الونيوان فيليج نورث  ،تشاينغ روود  ،شاهي
تاون  ،مقاطعة تشانغبينغ  ،بيجينغ  ، 102206الصين

Address: Laoniuwan Village North,
Shayang Road, Shahe Town, Changping
District Beijing 102206, China

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية ـ
ص.ب  4472البيرة ـ الضفة الغربية

Address for Services:

( ) 293

العالمة التجارية رقم 22546 :
في الصنف 36 :
التاريخ 2013/03/19 :

Trade Mark No.: 22546
In Class: 36
Date: 19/03/2013
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In Respect of: Construction services;
repair information; rental of construction
equipment; rental of excavators; rental
of financing loans; financial evaluation
for insurance, banking and real estate;
financing services; financial management;
mortgage banking; savings banks; financial
consultancy; stocks and bonds brokerage;
stock exchange quotation; financial
information.

العــــــدد الثـامـــن

 خدمات القروض التمويلية؛ خدمات التقييم: من اجل
المالي للتأمين والبنوك والعقارات؛ الخدمات التمويلية؛
خدمات اإلدارة المالية؛ خدمات الرهن العقاري
المنصبي؛ خدمات بنوك االدخار؛ خدمات االستشارات
المالية؛ خدمات وساطة األسهم والسندات؛ خدمات
عروض األسعار لألسواق المالية؛ خدمات المعلومات
المالية

In the name of: Beiqi Foton Motor Co.,
Ltd.

 ليميتد. بايكي فوتون موتور كو: بأسم

Address: Laoniuwan Village North,
Shayang Road, Shahe Town, Changping
District Beijing 102206, China

 شاهي،  تشاينغ روود،  الونيوان فيليج نورث: العنوان
 الصين، 102206  بيجينغ،  مقاطعة تشانغبينغ، تاون

Address for Services:

4472 ب. سابا وشركاهم للملكية الفكرية ـ ص: عنوان التبليغ
البيرة ـ الضفة الغربية

) 294 (

Trade Mark No.: 22547
In Class: 25
Date: 20/03/2013
In Respect of: Clothing
In the name of: sharked al a›ayed leltejara
waltasweeq

22547 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/03/20 : التاريخ
 المالبس: من اجل
 شركة العايد للتجارة والتسويق: بأسم

Address: tolkarm – wst al balad – jawwal :
0599966000

0599966000:  طولكرم – وسط البلد – جوال: العنوان

Address for Services: tolkarm – wst al
balad – jawwal : 0599966000

0599966000:  طولكرم – وسط البلد – جوال: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 22550

العالمة التجارية رقم 22550 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 20/03/2013

التاريخ 2013/03/20 :

In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions

من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه
األعمال وتفعيل النشاط المكتبي

In the name of: Moon Valley Enterprises Ltd

بأسم  :مون فالي انتبرايزز ليمتد

Address: CCC House, 11A West Halkin
العنوان  :سي سي سي هاوس11 ،أ ويست هالكين ستريت،
Street, London SWIX 8JL United Kingdom
لندن ،إس دبليو  1إكس  8جي إل ،المملكة المتحدة
Address for Services:

عنوان التبليغ  :كمال ومشاركوه  -عمارة الجرمق  -مقابل
مديرية التربية والتعليم  -الشرفة  -البيرة

( ) 296

العالمة التجارية رقم 22551 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/03/20 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه
األعمال وتفعيل النشاط المكتبي
بأسم  :مون فالي انتبرايزز ليمتد

Trade Mark No.: 22551
In Class: 35
Date: 20/03/2013
In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions
In the name of: Moon Valley Enterprises Ltd

Address: CCC House, 11A West Halkin
العنوان  :سي سي سي هاوس11 ،أ ويست هالكين ستريت،
Street, London SWIX 8JL United Kingdom
لندن ،إس دبليو  1إكس  8جي إل ،المملكة المتحدة

عنوان التبليغ  :كمال ومشاركوه  -عمارة الجرمق  -مقابل
مديرية التربية والتعليم  -الشرفة  -البيرة

Address for Services:
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Trade Mark No.: 22552

22552 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 20/03/2013

2013/03/20 : التاريخ

In Respect of: Cosmetics, including
night and day creams; cleaning
preparations for care of the face
and body, bath foam; shaving foam,
aftershaves; foundation makeup; nail
polish; deodorants for men and women,
hand and body soaps; hair shampoos and
rinses; hair spray; toothpaste; fragrances,
namely perfumes, toilet water and
essential oils for personal use for men
and women

 بما فيها كريمات الليل, مواد التجميل: من اجل
 مستحضرات التنظيف للعناية بالوجه,والنهار
 مستحضرات, رغوة الحالقة, رغوة الحمام,والجسم
 مزيالت, طالء االظافر, مكياج االساس,ما بعد الحالقة
 شامبو, صابون اليد والجسم,الروائح للرجال والنساء
, معجون االسنان, سبريه الشعر,الشعر والشطف
 عطور الحمام, بما فيها العطور,المواد العطرية
والزيوت االساس لالستخدام الشخصي للرجال
والنساء

In the name of: VALENTINO S.P.A.
Address: Via Turati, 16/18, 20121
MILANO, Italy
Address for Services:

.ايه.بي. فالينتينو اس: بأسم
 ايطاليا, ميالن20121 ,18/16  فيا توراتي: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 298 (

Trade Mark No.: 22553
In Class: 2
Date: 24/03/2013

22553 : العالمة التجارية رقم
2 : في الصنف
2013/03/24 : التاريخ
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;In Respect of: Paints, varnishes, lacquers
من اجل  :الدهانات والورنيش والالكية؛ المواد
preservatives against rust and against
الواقية من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف؛
مواد التلوين؛ مواد تثبيت األلوان؛ الراتنجات ;deterioration of wood; colorants; mordants
raw natural resins; metals in foil and
الطبيعية الخام؛ المعادن على شكل رقائق أو
powder form for painters, decorators,
مساحيق الستخدام عمال الدهان وفنيي الديكور
printers and artists.

وعمال الطباعة والفنانين.

In the name of: YAMAHA
CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 299

العالمة التجارية رقم 22554 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22554
In Class: 3
Date: 24/03/2013

من اجل  :مستحضرات التبييض والمواد األخرى التي
تستعمل في غسل المالبس ،مستحضرات التنظيف
والصقل والجلي والكشط ،الصابون ،العطور ،الزيوت
العطرية ،مستحضرات التجميل ،لوشن الشعر،
منظفات األسنان.

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

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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( ) 300

Trade Mark No.: 22555

العالمة التجارية رقم 22555 :

In Class: 6

في الصنف 6 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :المعادن الشائعة وسبائكها؛ مواد البناء
المعدنية؛ المباني المعدنية المتنقلة؛ المواد المعدنية
لخطوط السكك الحديدية؛ الكابالت واألسالك غير
الكهربائية المصنوعة من معادن شائعة؛ مصنوعات
الحدادة ،الخردوات المعدنية الصغيرة؛ المواسير
واألنابيب المعدنية؛ الخزنات؛ منتجات من المعادن
الشائعة غير الواردة في فئات أخرى؛ الخامات.

In Respect of: Common metals and
;their alloys; metal building materials
transportable buildings of metal; materials
of metal for railway tracks; non-electric
;cables and wires of common metal
ironmongery, small items of metal
;hardware; pipes and tubes of metal; safes
goods of common metal not included in
other classes; ores.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 301

العالمة التجارية رقم 22556 :
في الصنف 8 :
التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :عدد وأدوات يدوية (تدار باليد) ،أدوات القطع
المستعملة على المائدة ،أسلحة بيضاء ،شفرات حالقة.

Trade Mark No.: 22556
In Class: 8
Date: 24/03/2013
In Respect of: Hand tools and implements
(hand-operated); cutlery; side arms; razors.
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In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 302

Trade Mark No.: 22557

العالمة التجارية رقم 22557 :

In Class: 11

في الصنف 11 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :

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

من اجل  :أجهزة اإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي
والتبريد والتجفيف والتهوية واإلمداد بالمياه،
ولألغراض الصحية.

In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 303

العالمة التجارية رقم 22558 :
في الصنف 14 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22558
In Class: 14
Date: 24/03/2013
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من اجل  :المعادن النفيسة وسبائكها والسلع
المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها وغير
المشمولة في فئات أخرى؛ المجوهرات واألحجار
الكريمة؛ أدوات صناعة الساعات وأدوات قياس الزمن.

In Respect of: Precious metals and their
alloys and goods in precious metals or
coated therewith, not included in other
;classes; jewellery, precious stones
horological and chronometric instruments.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 304

العالمة التجارية رقم 22559 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22559
In Class: 16
Date: 24/03/2013

من اجل  :الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من
هذه المواد وغير المشمولة في فئات أخرى؛ المطبوعات؛
مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛
مواد اللصق المستعملة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية؛
مواد الستخدام الفنانين؛ فرش الدهان أو الرسم؛ اآلالت
الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد التدريس
والتعليم (عدا األجهزة)؛ المواد البالستيكية المستخدمة
للتغليف (غير المشمولة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة
في اآلالت الطابعة؛ أكليشيهات الطباعة.

In Respect of: 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.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 305

Trade Mark No.: 22560

العالمة التجارية رقم 22560 :

In Class: 18

في الصنف 18 :
التاريخ 2013/03/24 :
َ
من اجل  :جلود وجلود مقلدة وسلع مصنوعة من هذه
المواد غير واردة في فئات أخرى؛ جلود حيوانات
مدبوغة وغير مدبوغة؛ صناديق وحقائب سفر؛ مظالت
واقية من المطر ومن الشمس وعصي للمشي؛ سياط
وأطقم أحزمة وسروج للحيوانات.

Date: 24/03/2013
In Respect of: Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials
and not included in other classes; animal
;skins, hides; trunks and travelling bags
;umbrellas and parasols; walking sticks
whips, harness and saddlery.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 306

العالمة التجارية رقم 22561 :
في الصنف 19 :
التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :مواد البناء (غير المعدنية)؛ األنابيب الصلبة
غير المعدنية للمباني ،اإلسفلت والزفت والقار؛ المباني
ُ
غير المعدنية القابلة للنقل؛ الن ُصب غير المعدنية.

Trade Mark No.: 22561
In Class: 19
Date: 24/03/2013
In Respect of: Building materials (nonmetallic); non-metallic rigid pipes for
;building; asphalt, pitch and bitumen
;non-metallic transportable buildings
monuments, not of metal.
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In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 307
Trade Mark No.: 22562

العالمة التجارية رقم 22562 :

In Class: 20

في الصنف 20 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :األثاث والمرايا وإطارات الصور؛ المنتجات
(غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب
أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الخوص أو القرون أو
العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان
أو عرق اللؤلؤ أو الميرشوم والمواد البديلة لكل من هذه
المواد أو من المواد البالستيكية.

In Respect of: Furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of
plastics.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 308

العالمة التجارية رقم 22563 :
في الصنف 21 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22563
In Class: 21
Date: 24/03/2013
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من اجل  :األدوات واألواني واألوعية المنزلية وللمطبخ؛
األمشاط واإلسفنج ،الفراشي (عدا فراشي التلوين أو
الدهان)؛ مواد صنع الفراشي؛ أدوات التنظيف؛ سلك
صلب للجلي؛ زجاج غير مشغول أو نصف مشغول
(عدا الزجاج المستعمل في المباني)؛ األواني الزجاجية
وأواني الخزف الصيني واألواني الخزفية غير واردة في
الفئات األخرى.

In Respect of: Household or kitchen
utensils and containers; combs and
;)sponges; brushes (except paint brushes
brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other
classes.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 309

العالمة التجارية رقم 22564 :
في الصنف 24 :
التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة
في فئات أخرى ،أغطية الفراش وأغطية الموائد.
بأسم  :ياماها كوربوريشن

Trade Mark No.: 22564
In Class: 24
Date: 24/03/2013
In Respect of: Textiles and textile goods,
;not included in other classes; bed covers
table covers.
In the name of: YAMAHA
CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

233

( ) 310

Trade Mark No.: 22565

العالمة التجارية رقم 22565 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :

In Respect of: Clothing, footwear, headgear.

من اجل  :المالبس  ،أغطية القدم  ،أغطية الرأس.

In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 311

العالمة التجارية رقم 22566 :
في الصنف 26 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22566
In Class: 26
Date: 24/03/2013

من اجل  :المخرمات والمطرزات والشرائط والجدائل؛
األزرار والخطافات والعراوي والدبابيس واإلبر؛ الزهور
االصطناعية.

In Respect of: Lace and embroidery,
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes,
pins and needles; artificial flowers.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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( ) 312

Trade Mark No.: 22567

العالمة التجارية رقم 22567 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :الدعاية واإلعالن وإدارة وتوجيه األعمال
واألنشطة المكتبية وخدمات البيع بالتجزئة للبضائع.

In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions; retail services of goods.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 313

العالمة التجارية رقم 22568 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب.
بأسم  :ياماها كوربوريشن

Trade Mark No.: 22568
In Class: 37
Date: 24/03/2013
;In Respect of: Building construction
repair; installation services.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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( ) 314

Trade Mark No.: 22569

العالمة التجارية رقم 22569 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :

In Respect of: Telecommunications.

من اجل  :االتصاالت عن بعد.

In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 315

العالمة التجارية رقم 22570 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :التعليم ،والتدريب والترفيه واألنشطة
الرياضية والثقافية.
بأسم  :ياماها كوربوريشن

Trade Mark No.: 22570
In Class: 41
Date: 24/03/2013
In Respect of: Education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural activities.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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( ) 316

Trade Mark No.: 22571

العالمة التجارية رقم 22571 :

In Class: 2

في الصنف 2 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :الدهانات والورنيش والالكية؛ المواد الواقية
من الصدأ ومواد حفظ الخشب من التلف؛ مواد التلوين؛
مواد تثبيت األلوان؛ الراتنجات الطبيعية الخام؛
المعادن على شكل رقائق أو مساحيق الستخدام عمال
الدهان وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين.

;In Respect of: Paints, varnishes, lacquers
preservatives against rust and against
;deterioration of wood; colorants; mordants
raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators,
printers and artists.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 317

العالمة التجارية رقم 22572 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22572
In Class: 3
Date: 24/03/2013
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من اجل  :مستحضرات التبييض والمواد األخرى التي
تستعمل في غسل المالبس ،مستحضرات التنظيف
والصقل والجلي والكشط ،الصابون ،العطور ،الزيوت العطرية،
مستحضرات التجميل ،لوشن الشعر ،منظفات األسنان.

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

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 318

العالمة التجارية رقم 22573 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22573
In Class: 6
Date: 24/03/2013

من اجل  :المعادن الشائعة وسبائكها؛ مواد البناء
المعدنية؛ المباني المعدنية المتنقلة؛ المواد المعدنية
لخطوط السكك الحديدية؛ الكابالت واألسالك غير
الكهربائية المصنوعة من معادن شائعة؛ مصنوعات
الحدادة ،الخردوات المعدنية الصغيرة؛ المواسير
واألنابيب المعدنية؛ الخزنات؛ منتجات من المعادن
الشائعة غير الواردة في فئات أخرى؛ الخامات.

In Respect of: Common metals and
;their alloys; metal building materials
transportable buildings of metal; materials of
metal for railway tracks; non-electric cables
and wires of common metal; ironmongery,
small items of metal hardware; pipes and
tubes of metal; safes; goods of common
metal not included in other classes; ores.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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( ) 319

Trade Mark No.: 22574

العالمة التجارية رقم 22574 :

In Class: 8

في الصنف 8 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :عدد وأدوات يدوية (تدار باليد) ،أدوات القطع
المستعملة على المائدة ،أسلحة بيضاء ،شفرات حالقة.

In Respect of: Hand tools and implements
(hand-operated); cutlery; side arms; razors.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 320

العالمة التجارية رقم 22575 :
في الصنف 11 :
التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :أجهزة اإلنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي
والتبريد والتجفيف والتهوية واإلمداد بالمياه،
ولألغراض الصحية.

Trade Mark No.: 22575
In Class: 11
Date: 24/03/2013
In Respect of: Apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes.
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In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 321

العالمة التجارية رقم 22576 :
في الصنف 14 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22576
In Class: 14
Date: 24/03/2013

من اجل  :المعادن النفيسة وسبائكها والسلع المصنوعة
من معادن نفيسة أو مطلية بها وغير المشمولة في
فئات أخرى؛ المجوهرات واألحجار الكريمة؛ أدوات صناعة
الساعات وأدوات قياس الزمن.

In Respect of: Precious metals and their
alloys and goods in precious metals
or coated therewith, not included
in other classes; jewellery, precious
stones; horological and chronometric
instruments.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 322

Trade Mark No.: 22577

العالمة التجارية رقم 22577 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :الورق والورق المقوى والسلع المصنوعة من
هذه المواد وغير المشمولة في فئات أخرى؛ المطبوعات؛
مواد تجليد الكتب؛ الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛
مواد اللصق المستعملة للقرطاسية أو لألغراض المنزلية؛
مواد الستخدام الفنانين؛ فرش الدهان أو الرسم؛ اآلالت
الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد التدريس
والتعليم (عدا األجهزة)؛ المواد البالستيكية المستخدمة
للتغليف (غير المشمولة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة
في اآلالت الطابعة؛ أكليشيهات الطباعة.

In Respect of: 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.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 323

العالمة التجارية رقم 22578 :
في الصنف 18 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22578
In Class: 18
Date: 24/03/2013

العــــــدد الثـامـــن
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َ
من اجل  :جلود وجلود مقلدة وسلع مصنوعة من هذه
المواد غير واردة في فئات أخرى؛ جلود حيوانات
مدبوغة وغير مدبوغة؛ صناديق وحقائب سفر؛ مظالت
واقية من المطر ومن الشمس وعصي للمشي؛ سياط
وأطقم أحزمة وسروج للحيوانات.

In Respect of: Leather and imitations
of leather, and goods made of these
materials and not included in other
classes; animal skins, hides; trunks and
;travelling bags; umbrellas and parasols
walking sticks; whips, harness and
saddlery.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 324

العالمة التجارية رقم 22579 :
في الصنف 19 :
التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :مواد البناء (غير المعدنية)؛ األنابيب الصلبة
غير المعدنية للمباني ،اإلسفلت والزفت والقار؛ المباني
ُ
غير المعدنية القابلة للنقل؛ الن ُصب غير المعدنية.
بأسم  :ياماها كوربوريشن

Trade Mark No.: 22579
In Class: 19
Date: 24/03/2013
In Respect of: Building materials (nonmetallic); non-metallic rigid pipes for
;building; asphalt, pitch and bitumen
;non-metallic transportable buildings
monuments, not of metal.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 325

Trade Mark No.: 22580

العالمة التجارية رقم 22580 :

In Class: 20

في الصنف 20 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :األثاث والمرايا وإطارات الصور؛ المنتجات
(غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة من الخشب
أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو الخوص أو القرون أو
العظام أو العاج أو عظم الحوت أو الصدف أو الكهرمان
أو عرق اللؤلؤ أو الميرشوم والمواد البديلة لكل من هذه
المواد أو من المواد البالستيكية.

In Respect of: Furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes
for all these materials, or of plastics.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 326

العالمة التجارية رقم 22581 :
في الصنف 21 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22581
In Class: 21
Date: 24/03/2013
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من اجل  :األدوات واألواني واألوعية المنزلية وللمطبخ؛
األمشاط واإلسفنج ،الفراشي (عدا فراشي التلوين أو
الدهان)؛ مواد صنع الفراشي؛ أدوات التنظيف؛ سلك
صلب للجلي؛ زجاج غير مشغول أو نصف مشغول
(عدا الزجاج المستعمل في المباني)؛ األواني الزجاجية
وأواني الخزف الصيني واألواني الخزفية غير واردة في
الفئات األخرى.

In Respect of: Household or kitchen
utensils and containers; combs and
;)sponges; brushes (except paint brushes
brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 327

العالمة التجارية رقم 22582 :
في الصنف 24 :
التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :المنسوجات ومنتجات النسيج غير الواردة
في فئات أخرى ،أغطية الفراش وأغطية الموائد.
بأسم  :ياماها كوربوريشن

Trade Mark No.: 22582
In Class: 24
Date: 24/03/2013
In Respect of: Textiles and textile goods,
;not included in other classes; bed covers
table covers.
In the name of: YAMAHA
CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 328

Trade Mark No.: 22583

العالمة التجارية رقم 22583 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :المالبس  ،أغطية القدم  ،أغطية الرأس.

In Respect of: Clothing, footwear, headgear.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 329

العالمة التجارية رقم 22584 :
في الصنف 26 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22584
In Class: 26
Date: 24/03/2013

من اجل  :المخرمات والمطرزات والشرائط والجدائل؛
األزرار والخطافات والعراوي والدبابيس واإلبر؛ الزهور
االصطناعية.

In Respect of: Lace and embroidery,
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes,
pins and needles; artificial flowers.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION
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العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 330

Trade Mark No.: 22585

العالمة التجارية رقم 22585 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه االعمال
واالنشطة المكتبيه وخدمات البيع بالتجزئه للبضائع.

In Respect of: Advertising; business
; management ; business administration
office functions; retail services of goods.
In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 331

العالمة التجارية رقم 22586 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/03/24 :

Trade Mark No.: 22586
In Class: 37
Date: 24/03/2013
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;In Respect of: Building construction
repair; installation services.

من اجل  :إنشاء المباني واإلصالح وخدمات التركيب.

In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 332

Trade Mark No.: 22587

العالمة التجارية رقم 22587 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :

In Respect of: Telecommunications.

من اجل  :االتصاالت عن بعد.

In the name of: YAMAHA CORPORATION

بأسم  :ياماها كوربوريشن
العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 333

العالمة التجارية رقم 22588 :
في الصنف 41 :

Trade Mark No.: 22588
In Class: 41

2013/9/10
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Date: 24/03/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/03/24 : التاريخ

In Respect of: Education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural activities.

 والتدريب والترفيه واألنشطة، التعليم: من اجل
.الرياضية والثقافية

In the name of: YAMAHA
CORPORATION

 ياماها كوربوريشن: بأسم

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

، كو-  ناكا،  – تشو1 ناكازاو، 1 – 10 : العنوان
 اليابان،  شيزوكا،  شي-هامارناتسو

Address for Services:

 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

) 334 (

Trade Mark No.: 22589
In Class: 42
Date: 24/03/2013
In Respect of: Scientific and
technological services and research
and design relating thereto; industrial
analysis and research services; design
and development of computer hardware
and software.
In the name of: YAMAHA
CORPORATION

22589 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2013/03/24 : التاريخ
 الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث: من اجل
والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واألبحاث
الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات
.الحاسوب
 ياماها كوربوريشن: بأسم

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

، كو-  ناكا،  – تشو1 ناكازاو، 1 – 10 : العنوان
 اليابان،  شيزوكا،  شي-هامارناتسو

Address for Services:

 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-
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( ) 335

Trade Mark No.: 22590

العالمة التجارية رقم 22590 :

In Class: 42

في الصنف 42 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث
والتصميم المتعلقة بها؛ خدمات التحاليل واألبحاث
الصناعية؛ خدمات تصميم وتطوير معدات وبرمجيات
الحاسوب.

In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research
services; design and development of
computer hardware and software.

بأسم  :ياماها كوربوريشن

In the name of: YAMAHA CORPORATION

العنوان  ، 1 – 10 :ناكازاو – 1تشو  ،ناكا  -كو،
هامارناتسو -شي  ،شيزوكا  ،اليابان

Address: 10- 1, Nakazawa-cho, Naka-ku,
Hamarnatsu-shi, Shizuoka, Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 336

العالمة التجارية رقم 22591 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :تعبئه و تغليف المكسرات

Trade Mark No.: 22591
In Class: 29
Date: 24/03/2013
In Respect of: Packaging nuts

بأسم  :مالك غالب زيدان ابو عادي

In the name of: malik Ghaleb Zeidan Abo Adi

العنوان  :رام الله /بيت عور التحتا

Address: Beit A’our Al Tahta

عنوان التبليغ  :رام الله كفر /نعمة جوال رقم 0598509616

Address for Services:
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( ) 337

Trade Mark No.: 22592

العالمة التجارية رقم 22592 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 24/03/2013

التاريخ 2013/03/24 :
من اجل  :خدمات انشاء وتركيب وصيانة محطات
الطاقة البديلة (الشمسية والرياح)

In Respect of: creating, installation and
maintenance services of alternative energy
)stations (solar and winds
In the name of: INTISHAR for
Technological Projects

بأسم  :شركة انتشار للمشاريع التكنولوجية
العنوان  :شارع وصفي التل (الجاردنز) ،بناية رقم ،133
الطابق الرابع ،مكتب رقم  ،406عمان ،االردن

Address: wasfi al tal (gardens) st, Building
number 133 (4th floor), (office number
406), Amman, Jordan

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

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

( ) 338

العالمة التجارية رقم 22593 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/03/25 :

Trade Mark No.: 22593
In Class: 9
Date: 25/03/2013
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In Respect of: Apparatus for recording,
transmission; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coinoperated apparatus, calculating machines
and data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus;
Apparatus for transmission, recording, or
reproduction of sound or images, telephone,
telephone mobiles and computers, hardware
and accessories thereof

العــــــدد الثـامـــن

 وسائط حمل, اجهزة التسجيل والنقل: من اجل
 االت البيع, اقراص التسجيل,البيانات المغناطيسية
االوتوماتيكية واالجهزة التي تعمل بوضع القطع
 اجهزة معالجة البيانات والحاسبات,النقدية فيها
 اجهزة, اجهزة اطفاء الحرائق,)االلية (الكمبيوتر
 اجهزة,تسجيل ونقل واستعادة الصوت او الصورة
 قطع, الهواتف النقالة واجهزة الكمبيوتر,الهواتف
الغيار والملحقات الخاصة بالمنتجات المذكورة

In the name of: AXIOM TELECOM LLC

.م.م.ذ. اكسيوم تيليكوم ش: بأسم

Address: P.O. Box 9266 Dubai, United
Arab Emirates, HDS Tower, Jumeira Lakes
Towers (JLT), Level 20

, االمارات العربية المتحدة، دبي9266 .ب. ص: العنوان
,) ابراج بحيرات الجميرة (جيه ال تي,اتش دي اس تاور
20 المستوى

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 339 (

Trade Mark No.: 22594
In Class: 35
Date: 25/03/2013
In Respect of: Advertising; business
management; sale promotion [for others];
distribution of samples the bringing
together for the benefit of others, of a
variety of goods specially, apparatus for
recording, transmission; magnetic data
carriers, recording discs; automatic vending
machines and mechanisms for coinoperated apparatus, calculating machines
and data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus;

22594 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/03/25 : التاريخ
,  ادارة االعمال,  خدمات الدعاية واالعالن: من اجل
 تجميع,  توزيع العينات, خدمات الترويج لالخرين
مجموعة معينة من المنتجات خصوصا اجهزة
, وسائط حمل البيانات المغناطيسية,التسجيل والنقل
 االت البيع االوتوماتيكية واالجهزة,اقراص التسجيل
 اجهزة معالجة,التي تعمل بوضع القطع النقدية فيها
 اجهزة اطفاء,)البيانات والحاسبات االلية (الكمبيوتر
,الحرائق
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Apparatus for transmission, recording,
or reproduction of sound or images,
telephone, telephone mobiles and
computers, hardware and accessories
thereof, enabling customers to
conveniently view and purchase those

العــــــدد الثـامـــن

,اجهزة تسجيل ونقل واستعادة الصوت او الصورة
, الهواتف النقالة واجهزة الكمبيوتر,اجهزة الهواتف
،قطع الغيار والملحقات الخاصة بالمنتجات المذكورة
لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة

In the name of: AXIOM TELECOM LLC

.م.م.ذ. اكسيوم تيليكوم ش: بأسم

Address: P.O. Box 9266 Dubai, United
Arab Emirates, HDS Tower, Jumeira Lakes
Towers (JLT), Level 20

, االمارات العربية المتحدة، دبي9266 .ب. ص: العنوان
,) ابراج بحيرات الجميرة (جيه ال تي,اتش دي اس تاور
20 المستوى

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 340 (

Trade Mark No.: 22595
In Class: 37
Date: 25/03/2013

In Respect of: Repair; installation services;
Maintenance and repairer apparatus for
recording, transmission; magnetic data carriers,
recording discs; automatic vending machines
and mechanisms for coin¬ operated apparatus,
calculating machines and data processing
equipment and computers; fire-extinguishing
apparatus; Apparatus for transmission,
recording, or reproduction of sound or images,
telephone, telephone mobiles and computers,
hardware and accessories thereof
In the name of: AXIOM TELECOM LLC

22595 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف
2013/03/25 : التاريخ
 خدمات التركيب,  خدمات الصيانة واالصالح: من اجل
, خدمات الصيانة و االصالح الجهزة التسجيل والنقل,
, اقراص التسجيل,وسائط حمل البيانات المغناطيسية
االت البيع االوتوماتيكية واالجهزة التي تعمل
 اجهزة معالجة البيانات,بوضع القطع النقدية فيها
, اجهزة اطفاء الحرائق,)والحاسبات االلية (الكمبيوتر
,اجهزة تسجيل ونقل واستعادة الصوت او الصورة
, الهواتف النقالة واجهزة الكمبيوتر,اجهزة الهواتف
قطع الغيار والملحقات الخاصة بالمنتجات المذكورة
.م.م.ذ. اكسيوم تيليكوم ش: بأسم

Address: P.O. Box 9266 Dubai, United
Arab Emirates, HDS Tower, Jumeira Lakes
Towers (JLT), Level 20

 اتش, االمارات العربية المتحدة، دبي9266 .ب. ص: العنوان
20  المستوى,) ابراج بحيرات الجميرة (جيه ال تي,دي اس تاور

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 341

Trade Mark No.: 22596

العالمة التجارية رقم 22596 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 25/03/2013

التاريخ 2013/03/25 :
من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم
الصيد  ،مستخرجات اللحوم  ،الفواكه والخضروات
المحفوظة والمجففة والمطهية  ،الجلي والمربيات
وصلصات الفواكه  ،البيض والحليب ومنتجات األلبان
األخرى  ،الزيوت والشحوم المعدة لألكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats

بأسم  :شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة مساهمة
خصوصية محدودة

In the name of: Sharikat Al Sharq Al
Adna Lilsina’a wa Al Tijara Mosahima
Khososiya Mahdoda
Address: Bait Eba, Nablus, the West Bank

العنوان  :بيت ايبا ,نابلس ,الضفة الغربية

Address for Services:

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

( ) 342

العالمة التجارية رقم 22597 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/03/25 :
من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة ولحوم
الصيد  ،مستخرجات اللحوم  ،الفواكه والخضروات
المحفوظة والمجففة والمطهية  ،الجلي والمربيات
وصلصات الفواكه  ،البيض والحليب ومنتجات األلبان
األخرى  ،الزيوت والشحوم المعدة لألكل

Trade Mark No.: 22597
In Class: 29
Date: 25/03/2013
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats

2013/9/10
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In the name of: Sharikat Al Sharq Al
Adna Lilsina’a wa Al Tijara Mosahima
Khososiya Mahdoda

العــــــدد الثـامـــن

 شركة الشرق االدنى للصناعة والتجارة مساهمة: بأسم
خصوصية محدودة

Address: Bait Eba, Nablus, the West Bank
Address for Services:

 الضفة الغربية, نابلس, بيت ايبا: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)343 (

Trade Mark No.: 22598

22598 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 25/03/2013

2013/03/25 : التاريخ

In Respect of: Coffee, artificial coffee

 القهوة وما يقوم مقام القهوة: من اجل

In the name of: Sharikat Matahen Bon AlRasheed Mosahima Khososiyah

 شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية: بأسم

Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bank
Address for Services:

 الضفة الغربية, قلقيلية49 : ص ب: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 344 (

Trade Mark No.: 22599
In Class: 11
Date: 25/03/2013

22599 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2013/03/25 : التاريخ

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

254
In Respect of: cooking

من اجل  :افران غاز
بأسم  :شركة االدم لالدوات الكهربائية

In the name of: SHARIKAT AL ADAM
LLADAWAT ALKAHRUBAIEH

العنوان  :الخليل -بيت عوا مدخل البلد

Address: ALKHALIL BAIT AWWA
Address for Services: ALKHALIL BAIT AWWA

عنوان التبليغ  :الخليل -بيت عوا مدخل البلد

( ) 345

Trade Mark No.: 22600

العالمة التجارية رقم 22600 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 25/03/2013

التاريخ 2013/03/25 :

In Respect of: For Media Production
Television Radio and newspaper

من اجل  :خدمات انتاج تلفزيوني واعالمي مرئي
ومسموع ومقروء
بأسم  :شركة اليت وويف لالعالم واالتصاالت

In the name of: lightwave for media and
communications

العنوان  :بيت ساحور – شارع سوق الشعب

Address: Beit Sahour / souq El- shaab st.

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  /شارع سوق الشعب جوال
رقم 0599250864

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة for media and
 communicationذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 346

العالمة التجارية رقم 22601 :
في الصنف 11 :

Trade Mark No.: 22601
In Class: 11

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 25/03/2013

التاريخ 2013/03/25 :

In Respect of: sanitary purposes

من اجل  :االدوات الصحية والبانيوهات

In the name of: shariket claseco lleborselan
wal alkrameka

بأسم  :شركة كالسيكو للبورسالن والكراميكات
العنوان  :نابلس -شارع فيصل بناية الصيفي تلفون :
092388070

Address: nablus - share› faisal benayet
alsefi - tel :092388070

عنوان التبليغ  :نابلس -شارع فيصل بناية الصيفي
تلفون 092388070 :

 Address for Services: nablusshare› faisal benayet alsefi - tel
:092388070

( ) 347

العالمة التجارية رقم 22602 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/03/26 :

Trade Mark No.: 22602
In Class: 29
Date: 26/03/2013

من اجل  :بطاطا محفوظة

In Respect of: PATATA MAHFOZA

بأسم  :شركة الهناء التجارية الصناعية F.K.S

In the name of: SHAREKET
AL HANAA ALTEJARIAH AL
SNAEIAH F.K.S

العنوان  :بيتونيا – مفرق عين عريك
عنوان التبليغ  :بتونيا مفرق عين عريك  ،جوال
( )0599211573هاتف العمل ()022900548

Address: BET TONIA- Ein Arik Junction
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة.
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( ) 348

Trade Mark No.: 22603

العالمة التجارية رقم 22603 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 26/03/2013

التاريخ 2013/03/26 :

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

من اجل  :المالبس ولباس القدم واغطية الراس.

In the name of: sharikit abnaa raeq alafori
lilazya›a

بأسم  :شركة ابناء رايق العفوري لالزياء
العنوان  :نابلس  -شارع الباشا  -راس العين  -جوال :
0595999939

Address: nablus - albasha street , ras alaeen
- jwwal : 0595999939

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع الباشا  -راس العين -
جوال 0595999939 :

Address for Services: nablus - albasha
street , ras alaeen - jwwal : 0595999939

( ) 349

العالمة التجارية رقم 22608 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/03/28 :
من اجل  :حفاضات اطفال والمحارم
بأسم  :شركة الهدمي لالستيراد والتوزيع

Trade Mark No.: 22608
In Class: 16
Date: 28/03/2013
In Respect of: baby diapers and paper tissue
In the name of: sharikat al hidmy import
and distribution

العنوان  :الخليل الشيوخ بجانب مدرسة الحاج عيسى
المشني

Address: al khalil alshiukh

عنوان التبليغ  :الخليل الشيوخ بجانب مدرسة الحاج
عيسى المشني

Address for Services: al khalil alshiukh

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 350

Trade Mark No.: 22609

العالمة التجارية رقم 22609 :

In Class: 7

في الصنف 7 :
التاريخ 2013/03/28 :

Date: 28/03/2013

من اجل  :مضخات مياه

In Respect of: water pump
In the name of: SHARIKAT ROYAL
INDUSTRIAL TRADING CO.

بأسم  :شركة رويال الصناعية التجارية المساهمة
الخصوصية المحدودة

الخليل -حرم الرامة -قيزون Address:

العنوان Hebron AL-Rameh :

Address for Services:

عنوان التبليغ  :الخليل

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة  WATER PUMPذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 351

العالمة التجارية رقم 22610 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/03/28 :

Trade Mark No.: 22610
In Class: 32
Date: 28/03/2013

من اجل  :البيرة غير الكحولية  ،المياه المعدنية والغازية
والمشروبات األخرى غير الكحولية  ،شراب الفواكه
وعصير الفواكه  ،مركزات العصائر والمستحضرات
األخرى لصنع المشروبات

In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks; fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages

بأسم  :الشركة العربية للصناعات الحديثة

In the name of: Arab Company For Modern
Industries
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العــــــدد الثـامـــن

Address: Wadi Al Dawasser, 111
ZIP code 11991, kingdom of Saudi
Arabia

 المملكة,11991  رمز111 , وادي الدواسر: العنوان
العربية السعودية

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 352 (

Trade Mark No.: 22611
In Class: 20
Date: 28/03/2013

22611 : العالمة التجارية رقم
20 : في الصنف
2013/03/28 : التاريخ

In Respect of: All kinds of mattresses,
furniture, mirrors, picture frames;
goods (not included in other classes) of
wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of
plastics

 األثاث والمرايا, كافة انواع الفرشات: من اجل
 المنتجات (غير المصنفة في فئات، وبراويز الصور
أخرى) المصنوعة من الخشب او الفلين او القصب
او الخيزران او الصفصاف او القرون او العظم او
العاج او عظم الحوت او الصدف او الكهرمان او عرق
اللؤلؤ او الزخفة او ما يقوم مقام تلك المواد أو من
البالستيك

In the name of: Sharikat Herbawi AlSina’iyah Al-Tijariyah Mosahima
Khososiya Mahdodah

 شركة حرباوي الصناعية التجارية مساهمة: بأسم
خصوصية محدودة

Address: P.O. Box: 626 Hebron, The West
Bank
Address for Services:

 الضفة الغربية,  الخليل626 : ص ب: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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العــــــدد الثـامـــن

) 353 (

Trade Mark No.: 22612

22612 : العالمة التجارية رقم

In Class: 20

20 : في الصنف

Date: 28/03/2013

2013/03/28 : التاريخ

In Respect of: All kinds of mattresses,
furniture, mirrors, picture frames; goods
(not included in other classes) of wood,
cork, reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-of-pearl,
meerschaum and substitutes for all these
materials, or of plastics

 األثاث والمرايا وبراويز, كافة انواع الفرشات: من اجل
) المنتجات (غير المصنفة في فئات أخرى، الصور
المصنوعة من الخشب او الفلين او القصب او الخيزران
او الصفصاف او القرون او العظم او العاج او عظم
الحوت او الصدف او الكهرمان او عرق اللؤلؤ او الزخفة
او ما يقوم مقام تلك المواد أو من البالستيك

In the name of: Sharikat Herbawi AlSina’iyah Al-Tijariyah Mosahima
Khososiya Mahdodah

 شركة حرباوي الصناعية التجارية مساهمة: بأسم
خصوصية محدودة

Address: P.O. Box: 626 Hebron, The West Bank
Address for Services:

 الضفة الغربية,  الخليل626 : ص ب: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 354 (

Trade Mark No.: 22613
In Class: 32
Date: 01/04/2013

22613 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2013/04/01 : التاريخ
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In Respect of: Non-alcoholic beers; mineral
and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making
beverages; energy drinks, sports drinks and
vitamin drinks

العــــــدد الثـامـــن

 المياه المعدنية، البيرة غير الكحولية: من اجل
، والغازية والمشروبات األخرى غير الكحولية
 مركزات العصائر، شراب الفواكه وعصير الفواكه
 مشروبات,والمستحضرات األخرى لصنع المشروبات
 المشروبات للرياضيين والمشروبات,الطاقة
المحتوية على الفايتمينات

In the name of: HYPE-IP LIMITED

اي بي ليمتد- هايب: بأسم

Address: Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar,
GIBRALTAR

 جبل, جبل طارق, ايريش تاون39 ,5  سويت: العنوان
طارق

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 355 (

Trade Mark No.: 22614
In Class: 38
Date: 01/04/2013
In Respect of: Telecommunications line
and wirless

22614 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/04/01 : التاريخ
 االتصاالت سلكية وال سلكية: من اجل

In the name of: Sharikat Mobile AlWataniya Al-Falastiniah Lel–Etisalat

 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت: بأسم

Address: Satah Merhaba – Al Bira, TriFitness Centre, P.O. Box 4236

، تراي فتنس سنتر، سطح مرحبا – البيرة: العنوان
4236 ب.ص

Address for Services:

، عمارة برج الشيخ-  الشرفة، البيرة: عنوان التبليغ
09  مكتب رقم/الطابق الثالث

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 356

Trade Mark No.: 22615

العالمة التجارية رقم 22615 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 01/04/2013

التاريخ 2013/04/01 :

In Respect of: Telecommunications line
and wirless

من اجل  :االتصاالت سلكية وال سلكية
بأسم  :شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

In the name of: Sharikat Mobile AlWataniya Al-Falastiniah Lel–Etisalat

العنوان  :سطح مرحبا – البيرة ،تراي فتنس سنتر،
ص.ب 4236

Address: Satah Merhaba – Al Bira, TriFitness Centre, P.O. Box 4236

عنوان التبليغ  :البيرة ،الشرفة  -عمارة برج الشيخ،
الطابق الثالث /مكتب رقم 09

Address for Services:

( ) 357

العالمة التجارية رقم 22616 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/04/01 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية المعدة
لالستعمال البشري.
بأسم  :نوفارتس ايه جي
العنوان  4002 :بازل ،سويسرا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22616
In Class: 5
Date: 01/04/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations
for human use.
In the name of: Novartis AG
Address: 4002 Basel, Switzerland
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 358

Trade Mark No.: 22617

العالمة التجارية رقم 22617 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 01/04/2013

التاريخ 2013/04/01 :

In Respect of: Candy, chewing gum.

من اجل  :السكاكر؛ العلكة.
بأسم  :هيرشي شوكليت اند كونفيكشيونري
كوربوريشن

& In the name of: Hershey Chocolate
Confectionery Corporation

العنوان  4860 :روب ستريت ،سويت  ،204ويت ريدج،
كولورادو  ،80033الواليات المتحدة األمريكية

Address: 4860 Robb Street, Suite 204,
Wheat Ridge, Colorado 80033, United
States of America

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

Address for Services:

( ) 359

العالمة التجارية رقم 22618 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/04/02 :
من اجل  :الكتب والمجالت وقوائم المأكوالت
والمشروبات والمطبوعات والمطويات والكتيبات
وغيرها من أصناف المطبوعات المرتبطة بخدمات
المطاعم والمقاهي وعمليات الضيافة
بأسم  :شركة أسباير كتارا للضيافة

Trade Mark No.: 22618
In Class: 16
Date: 02/04/2013
In Respect of: books , magazines , food
and drink menus, printed materials,
brochures, booklets and other varieties
of printed matters related to the services
of restaurants, cafes and hospitality
operations
In the name of: Aspire Katara Hospitality Co

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

263
Address: B.O.Box 10737 Doha, Qatar

العنوان  :ص  .ب  10737الدوحة  ,قطر

Address for Services:

عنوان التبليغ  :فراس اتيره  -نابلس  -عمارة جاليريا
سنتر  -ص.ب 768

( ) 360

Trade Mark No.: 22619

العالمة التجارية رقم 22619 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 02/04/2013

التاريخ 2013/04/02 :
من اجل  :خدمات تزويد المأكوالت والمشروبات،
خدمات المطاعم ،خدمات الضيافة ،خدمات المقاهي،
خدمات تحضير وتقديم الوجبات والمشروبات

In Respect of: Services of providing
food and drinks, restaurants services,
hospitality services, Cafes services,
preparation and serving meals and
drinks
In the name of: Aspire Katara Hospitality Co

بأسم  :شركة أسباير كتارا للضيافة

Address: B.O.Box 10737 Doha, Qatar

العنوان  :ص  .ب  10737الدوحة  ,قطر
عنوان التبليغ  :نابلس  -عمارة جاليريا سنتر  /ت :
092373888

Address for Services:

( ) 361

العالمة التجارية رقم 22620 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/04/02 :

Trade Mark No.: 22620
In Class: 29
Date: 02/04/2013
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من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة
وحيوانات وطيور الصيد ،مستخرجات اللحوم،
الفواكه والخضروات المحفوظة والمجمدة والمجففة
والمطهية ،الهالميات ،المربيات ،الكومبوت (فاكهة
مطبوخة بالسكر) ،البيض والحليب ومنتجات الحليب،
الزيوت والشحوم الصالحة لألكل .

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, frozen,
;dried and cooked fruits and vegetables
jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk
products; edible oils and fats in class 29.

بأسم  :بافلوس أن .بيتاس أس.إيه.

In the name of: PAVLOS N. PETTAS S.A.

العنوان  131 :ريجا فيروس ستريت 26221 ،باترا ،
اليونان

Address: 131 RIGA FERREOU STREET,
26221 PATRA, GREECE

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 362

العالمة التجارية رقم 22621 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/02 :

Trade Mark No.: 22621
In Class: 30
Date: 02/04/2013

من اجل  :البن ،الشاي ،الكاكاو ،السكر ،األرز ،التابيوكا،
الساجو ،البن اإلصطناعي ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب ،الخبز ،الفطائر والحلويات،
المثلجات ،عسل النحل والعسل األسود ،الخميرة،
مسحوق الخبز (بيكن باودر) ،الملح ،الخردل ،الخل،
الصلصات (توابل) ،التوابل ،الثلج .

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals,
;bread, pastry and confectionery, ices
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
;)mustard; vinegar, sauces (condiments
spices; ice in class 30.

بأسم  :بافلوس أن .بيتاس أس.إيه.

In the name of: PAVLOS N. PETTAS S.A.

العنوان  131 :ريجا فيروس ستريت 26221 ،باترا ،
اليونان

Address: 131 RIGA FERREOU STREET,
26221 PATRA, GREECE

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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( ) 363

Trade Mark No.: 22622

العالمة التجارية رقم 22622 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 02/04/2013

التاريخ 2013/04/02 :
من اجل  :البطارية ،مراكمات كهربائية ،البطاريات
الشمسية ،شاحنات بطارية ،حاسبات الجيب ،جهاز
تسجيل للوقت ،الضوء الالمع {إشارات مضيئة}،
الفوانيس البارزة ،نصف موصل كهربائي ،التجهيز
الكهربائي المنخفض الفولتية ،السدادات ،مقابس
واتصاالت أخرى ،الحاسبات.

In Respect of: Battery; accumulators,
;electric; solar batteries; battery chargers
pocket calculators; time recording
apparatus; flashing lights (luminous
;signals); signal lanterns; semi-conductors
low-voltage power supply; plugs, sockets
and other contacts; calculators

بأسم  :جوانغزهو اليت إندستري أند ترايد غروب
ليمتد

In the name of: GUANGZHOU LIGHT
INDUSTRY & TRADE GROUP LTD

العنوان  ، 147 :يانجيانكسي روود  ،جوانغزهو  ،الصين

Address: 147, YANJIANGXI ROAD,
GUANGZHOU, P.R.CHINA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 364

العالمة التجارية رقم 22624 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/04/03 :
من اجل  :خدمات اغاثه بهدف انشاء المباني واالصالح
والصيانه والتركيب وبناء الطرق والجسور وتدوير النفايات

Trade Mark No.: 22624
In Class: 35
Date: 03/04/2013
In Respect of: advertising /business /relief
service management/ business
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بأسم  :كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي/بي/ايه سي
اتش اف انترناشونال ,دي/بي/ايه /جلوبال كوميونتيز

In the name of: cooperative housing
foundation ,d/b/a CHFinternational d/b/a

Address: 8601Georgia avenue ,suite
العنوان 8610 :جورجيا افنيو ,سويت ,800سلفر
800,silver spring maryland 20910,united state
سبرنج ماريالند 20910,
Address for Services:

عنوان التبليغ  :فلسطين /سلفيت

( ) 365

Trade Mark No.: 22625

العالمة التجارية رقم 22625 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 03/04/2013

التاريخ 2013/04/03 :
من اجل  :خدمات اغاثه بهدف انشاء المباني واالصالح
والصيانه والتركيب وبناء الطرق والجسور وتدوير
النفايات

In Respect of: building construction /repair
developed waste water /construction roads
bridges and elctrical system

بأسم  :كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي/بي/ايه سي
اتش اف انترناشونال ,دي/بي/ايه /جلوبال كوميونتيز

In the name of: cooperative housing
foundation ,d/b/a CHFinternational d/b/a

Address: 8601Georgia avenue ,suite
العنوان 8610 :جورجيا افنيو ,سويت ,800سلفر
800,silver spring maryland 20910,united state
سبرنج ماريالند 20910,
Address for Services:

عنوان التبليغ  :فلسطين /سلفيت

( ) 366

العالمة التجارية رقم 22626 :
في الصنف 43 :

Trade Mark No.: 22626
In Class: 43

2013/9/10
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Date: 03/04/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/04/03 : التاريخ

In Respect of: service for providing food
and drink ,temporary accommodation and
shelters in disaster setting

 خدمات اغاثه تتضمن التزويد بالطعام: من اجل
والشرابوترتيب االقامه المؤقته وتوفير مالجئ انتقاليه
في حالة الكوارث

In the name of: cooperative housing
foundation ,d/b/a CHFinternational
d/b/a

ايه/بي/ كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي: بأسم
جلوبال كوميونتيز

Address: 8601Georgia avenue ,suite
800,silver spring maryland 20910,united
state

سلفر,800  سويت,جورجيا افنيو8610 : العنوان
20910, سبرنج ماريالند

Address for Services:

 سلفيت/ فلسطين: عنوان التبليغ

) 367 (

Trade Mark No.: 22627
In Class: 36
Date: 03/04/2013

22627 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/04/03 : التاريخ

In Respect of: insurance financial affairs
,monetary,affairs real estate fund education
and agriculture

 والشؤون التمويليه والماليه, خدمات التامين: من اجل
والعقاريه والقروض والتمويل

In the name of: cooperative housing
foundation ,d/b/a CHFinternational
d/b/a

ايه سي/بي/ كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي: بأسم
 جلوبال كوميونتيز/ايه/بي/دي, اتش اف انترناشونال

Address: 8601Georgia avenue ,suite
800,silver spring maryland 20910,united
state

سلفر,800  سويت,جورجيا افنيو8610 : العنوان
20910, سبرنج ماريالند

Address for Services:

 سلفيت/ فلسطين: عنوان التبليغ
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( ) 368

Trade Mark No.: 22628

العالمة التجارية رقم 22628 :

In Class: 42

في الصنف 42 :

Date: 03/04/2013

التاريخ 2013/04/03 :
من اجل  :الخدمات العلميه والتكنولوجيه واالبحاث
والتصاميم  ,واالبحاث الصناعيه وتطوير اجزاء
الكمبيونر وبرامجه التشغيليه

In Respect of: scientific and technological
service and research and design relating
thereto industrial analyse e

بأسم  :كوربوريتف هاوسنج فاوندشين دي/بي/ايه سي
اتش اف انترناشونال ,دي/بي/ايه /جلوبال كوميونتيز

In the name of: cooperative housing
foundation ,d/b/a CHFinternational d/b/a

العنوان 8610 :جورجيا افنيو ,سويت ,800سلفر
سبرنج ماريالند 20910,

Address: 8601Georgia avenue ,suite
800,silver spring maryland 20910,united
state
Address for Services:

عنوان التبليغ  :فلسطين /سلفيت

( ) 369

العالمة التجارية رقم 22629 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/04/03 :
من اجل  :التمور
بأسم  :منير صبح عبد الله احمد

Trade Mark No.: 22629
In Class: 29
Date: 03/04/2013
In Respect of: Dates
In the name of: Moneer Suboh Abdallah
Ahmad

العنوان  :نابلس  -الساوية  -تلفون 0598101784 :

Address: Nablus - Alsaweh - Tel 0598101784

عنوان التبليغ  :نابلس  -الساوية  -تلفون :
0598101784

 Address for Services: Nablus - AlsawehTel 0598101784
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( ) 370

العالمة التجارية رقم 22630 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/04/04 :

Trade Mark No.: 22630
In Class: 12
Date: 04/04/2013

)In Respect of: 1) Automobile tires; 2
من اجل  :إطارات السيارات ،إطارات الدراجات ،أغطية
اإلطارات المملؤة بالهواء ،أغطية اإلطارات ،إطارات ;Bicycle tires; 3) Casings for pneumatic tires
;4) Covers for tires; 5) Motorcycle tires
الدراجات النارية ،رقع المطاط الالصقى إلصالح
6) Adhesive rubber patches for repairing
اإلطارات الداخلية ،اإلطارات الداخلية للدراجات،
;inner tubes; 7) Inner tubes for bicycles
اإلطارات الداخلية للدارجات النارية ،اإلطارات الداخلية
8) Inner tubes for motorcycles; 9) Inner
للعجالت المملؤة بالهواء ،اإلطارات الداخلية لعجالت
tubes for pneumatic tires; 10) Inner tubes
المركبات ،اإلطارات الدالخلية لدواليب المركبات،
for vehicle wheels; 11) Inner tubes for
شبكات حفظ األمتعة للمركبات ،العجالت المملؤة ;vehicle tires; 12) Luggage nets for vehicles
بالهواء ،معدات تصليح اإلطارات الداخلية ،اإلطارات
13) Pneumatic tires; 14) Repair outfits for
;inner tubes; 15) Rims for vehicle wheels
المعدنية لعجالت المركبات ،أغطية مقاعد الدراجات،
16) Saddle covers for bicycles; 17) Saddle
أغطية مقاعد الدراجات النارية ،أحزمة األمان لمقاعد
covers for motorcycles; 18) Safety belts
المركبات ،قطع المكابح للمركبات ،ممتصات الصدمات
for vehicle seats; 19) Brake segments for
للمركبات ،حماالت الزالجات للسيارات ،قضبان اإلطارات،
;vehicles; 20) Shock absorbers for vehicles
مسامير التثبيت للعجالت ،إطارات عجالت المركبات21) Ski carriers for cars; 22) Spikes for tires; ،
اإلطارات الصلبة لعجالت المركبات ،األسطح الخارجية
23) Studs for tires; 24) Tires for vehicle
لتلبيس اإلطارات ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
;wheels; 25) Tires, solid, for vehicle wheels
(األحزمة الدوارة) ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
26) Treads for retreading tires; 27) Treads
for vehicles [roller belts]; 28) Treads for
(للجرارات) ،عجالت الدراجات الهوائية بدون إطارات
داخلية ،عجالت الدراجات النارية بدون إطارات داخليةvehicles [tractor type]; 29) Tubeless tires for ،
;bicycles; 30) Tubeless tires for motorcycles
صمامات إطارات المركبات ،إطارات عجالت المركبات.
31) Valves for vehicle tires; 32) Vehicle
;wheel tires

بأسم  :هانكوك تير وورلدوايد كو ،.ليمتد

In the name of: Hankook Tire Worldwide
Co., Ltd.

العنوان  :رقم  ، 15 – 647يوكسام  -دونغ  ،كانغنام -
غو ،شيزوكا  ،سيئول  ،كوريا

Address: #647-15, Yoksam-dong,
Kangnam-gu, Seoul, Korea

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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( ) 371

العالمة التجارية رقم 22631 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/04/04 :
من اجل  :إطارات السيارات ،إطارات الدراجات ،أغطية
اإلطارات المملؤة بالهواء ،أغطية اإلطارات ،إطارات
الدراجات النارية ،رقع المطاط الالصقى إلصالح
اإلطارات الداخلية ،اإلطارات الداخلية للدراجات،
اإلطارات الداخلية للدارجات النارية ،اإلطارات الداخلية
للعجالت المملؤة بالهواء ،اإلطارات الداخلية لعجالت
المركبات ،اإلطارات الدالخلية لدواليب المركبات،
شبكات حفظ األمتعة للمركبات ،العجالت المملؤة
بالهواء ،معدات تصليح اإلطارات الداخلية ،اإلطارات
المعدنية لعجالت المركبات ،أغطية مقاعد الدراجات،
أغطية مقاعد الدراجات النارية ،أحزمة األمان لمقاعد
المركبات ،قطع المكابح للمركبات ،ممتصات الصدمات
للمركبات ،حماالت الزالجات للسيارات ،قضبان اإلطارات،
مسامير التثبيت للعجالت ،إطارات عجالت المركبات،
اإلطارات الصلبة لعجالت المركبات ،األسطح الخارجية
لتلبيس اإلطارات ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
(األحزمة الدوارة) ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
(للجرارات) ،عجالت الدراجات الهوائية بدون إطارات
داخلية ،عجالت الدراجات النارية بدون إطارات داخلية،
صمامات إطارات المركبات ،إطارات عجالت المركبات.
بأسم  :هانكوك تير وورلدوايد كو ،.ليمتد

Trade Mark No.: 22631
In Class: 12
Date: 04/04/2013
)In Respect of: 1) Automobile tires; 2
;Bicycle tires; 3) Casings for pneumatic tires
)4) Covers for tires; 5) Motorcycle tires; 6
Adhesive rubber patches for repairing inner
tubes; 7) Inner tubes for bicycles; 8) Inner
tubes for motorcycles; 9) Inner tubes for
pneumatic tires; 10) Inner tubes for vehicle
)wheels; 11) Inner tubes for vehicle tires; 12
Luggage nets for vehicles; 13) Pneumatic
;tires; 14) Repair outfits for inner tubes
15) Rims for vehicle wheels; 16) Saddle
covers for bicycles; 17) Saddle covers for
motorcycles; 18) Safety belts for vehicle
)seats; 19) Brake segments for vehicles; 20
Shock absorbers for vehicles; 21) Ski carriers
for cars; 22) Spikes for tires; 23) Studs
)for tires; 24) Tires for vehicle wheels; 25
Tires, solid, for vehicle wheels; 26) Treads
for retreading tires; 27) Treads for vehicles
[roller belts]; 28) Treads for vehicles [tractor
)type]; 29) Tubeless tires for bicycles; 30
Tubeless tires for motorcycles; 31) Valves for
;vehicle tires; 32) Vehicle wheel tires
In the name of: Hankook Tire Worldwide
Co., Ltd.

العنوان  :رقم  ، 15 – 647يوكسام  -دونغ  ،كانغنام -
غو ،شيزوكا  ،سيئول  ،كوريا

Address: #647-15, Yoksam-dong,
Kangnam-gu, Seoul, Korea

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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( ) 372

العالمة التجارية رقم 22632 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/04/04 :
من اجل  :إطارات السيارات ،إطارات الدراجات ،أغطية
اإلطارات المملؤة بالهواء ،أغطية اإلطارات ،إطارات
الدراجات النارية ،رقع المطاط الالصقى إلصالح
اإلطارات الداخلية ،اإلطارات الداخلية للدراجات،
اإلطارات الداخلية للدارجات النارية ،اإلطارات الداخلية
للعجالت المملؤة بالهواء ،اإلطارات الداخلية لعجالت
المركبات ،اإلطارات الدالخلية لدواليب المركبات،
شبكات حفظ األمتعة للمركبات ،العجالت المملؤة
بالهواء ،معدات تصليح اإلطارات الداخلية ،اإلطارات
المعدنية لعجالت المركبات ،أغطية مقاعد الدراجات،
أغطية مقاعد الدراجات النارية ،أحزمة األمان لمقاعد
المركبات ،قطع المكابح للمركبات ،ممتصات الصدمات
للمركبات ،حماالت الزالجات للسيارات ،قضبان اإلطارات،
مسامير التثبيت للعجالت ،إطارات عجالت المركبات،
اإلطارات الصلبة لعجالت المركبات ،األسطح الخارجية
لتلبيس اإلطارات ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
(األحزمة الدوارة) ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
(للجرارات) ،عجالت الدراجات الهوائية بدون إطارات
داخلية ،عجالت الدراجات النارية بدون إطارات داخلية،
صمامات إطارات المركبات ،إطارات عجالت المركبات.
بأسم  :هانكوك تير وورلدوايد كو ،.ليمتد

Trade Mark No.: 22632
In Class: 12
Date: 04/04/2013
)In Respect of: 1) Automobile tires; 2
;Bicycle tires; 3) Casings for pneumatic tires
)4) Covers for tires; 5) Motorcycle tires; 6
Adhesive rubber patches for repairing inner
tubes; 7) Inner tubes for bicycles; 8) Inner
tubes for motorcycles; 9) Inner tubes for
pneumatic tires; 10) Inner tubes for vehicle
)wheels; 11) Inner tubes for vehicle tires; 12
Luggage nets for vehicles; 13) Pneumatic
;tires; 14) Repair outfits for inner tubes
15) Rims for vehicle wheels; 16) Saddle
covers for bicycles; 17) Saddle covers for
motorcycles; 18) Safety belts for vehicle
)seats; 19) Brake segments for vehicles; 20
Shock absorbers for vehicles; 21) Ski carriers
for cars; 22) Spikes for tires; 23) Studs
)for tires; 24) Tires for vehicle wheels; 25
Tires, solid, for vehicle wheels; 26) Treads
for retreading tires; 27) Treads for vehicles
[roller belts]; 28) Treads for vehicles [tractor
)type]; 29) Tubeless tires for bicycles; 30
Tubeless tires for motorcycles; 31) Valves for
;vehicle tires; 32) Vehicle wheel tires
In the name of: Hankook Tire Worldwide
Co., Ltd.

العنوان  :رقم  ، 15 – 647يوكسام  -دونغ  ،كانغنام -
غو ،شيزوكا  ،سيئول  ،كوريا

Address: #647-15, Yoksam-dong,
Kangnam-gu, Seoul, Korea

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 373

العالمة التجارية رقم 22633 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/04/04 :
من اجل  :إطارات السيارات ،إطارات الدراجات ،أغطية
اإلطارات المملؤة بالهواء ،أغطية اإلطارات ،إطارات
الدراجات النارية ،رقع المطاط الالصقى إلصالح
اإلطارات الداخلية ،اإلطارات الداخلية للدراجات،
اإلطارات الداخلية للدارجات النارية ،اإلطارات الداخلية
للعجالت المملؤة بالهواء ،اإلطارات الداخلية لعجالت
المركبات ،اإلطارات الدالخلية لدواليب المركبات،
شبكات حفظ األمتعة للمركبات ،العجالت المملؤة
بالهواء ،معدات تصليح اإلطارات الداخلية ،اإلطارات
المعدنية لعجالت المركبات ،أغطية مقاعد الدراجات،
أغطية مقاعد الدراجات النارية ،أحزمة األمان لمقاعد
المركبات ،قطع المكابح للمركبات ،ممتصات الصدمات
للمركبات ،حماالت الزالجات للسيارات ،قضبان اإلطارات،
مسامير التثبيت للعجالت ،إطارات عجالت المركبات،
اإلطارات الصلبة لعجالت المركبات ،األسطح الخارجية
لتلبيس اإلطارات ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
(األحزمة الدوارة) ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
(للجرارات) ،عجالت الدراجات الهوائية بدون إطارات
داخلية ،عجالت الدراجات النارية بدون إطارات داخلية،
صمامات إطارات المركبات ،إطارات عجالت المركبات.
بأسم  :هانكوك تير وورلدوايد كو ،.ليمتد

Trade Mark No.: 22633
In Class: 12
Date: 04/04/2013
)In Respect of: 1) Automobile tires; 2
;Bicycle tires; 3) Casings for pneumatic tires
)4) Covers for tires; 5) Motorcycle tires; 6
Adhesive rubber patches for repairing inner
tubes; 7) Inner tubes for bicycles; 8) Inner
tubes for motorcycles; 9) Inner tubes for
pneumatic tires; 10) Inner tubes for vehicle
)wheels; 11) Inner tubes for vehicle tires; 12
Luggage nets for vehicles; 13) Pneumatic
;tires; 14) Repair outfits for inner tubes
15) Rims for vehicle wheels; 16) Saddle
covers for bicycles; 17) Saddle covers for
motorcycles; 18) Safety belts for vehicle
)seats; 19) Brake segments for vehicles; 20
Shock absorbers for vehicles; 21) Ski carriers
for cars; 22) Spikes for tires; 23) Studs
)for tires; 24) Tires for vehicle wheels; 25
Tires, solid, for vehicle wheels; 26) Treads
for retreading tires; 27) Treads for vehicles
[roller belts]; 28) Treads for vehicles [tractor
)type]; 29) Tubeless tires for bicycles; 30
Tubeless tires for motorcycles; 31) Valves for
;vehicle tires; 32) Vehicle wheel tires
In the name of: Hankook Tire Worldwide
Co., Ltd.

العنوان  :رقم  ، 15 – 647يوكسام  -دونغ  ،كانغنام -
غو ،شيزوكا  ،سيئول  ،كوريا

Address: #647-15, Yoksam-dong,
Kangnam-gu, Seoul, Korea

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 374

العالمة التجارية رقم 22634 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/04/04 :
من اجل  :إطارات السيارات ،إطارات الدراجات ،أغطية
اإلطارات المملؤة بالهواء ،أغطية اإلطارات ،إطارات
الدراجات النارية ،رقع المطاط الالصقى إلصالح
اإلطارات الداخلية ،اإلطارات الداخلية للدراجات،
اإلطارات الداخلية للدارجات النارية ،اإلطارات الداخلية
للعجالت المملؤة بالهواء ،اإلطارات الداخلية لعجالت
المركبات ،اإلطارات الدالخلية لدواليب المركبات،
شبكات حفظ األمتعة للمركبات ،العجالت المملؤة
بالهواء ،معدات تصليح اإلطارات الداخلية ،اإلطارات
المعدنية لعجالت المركبات ،أغطية مقاعد الدراجات،
أغطية مقاعد الدراجات النارية ،أحزمة األمان لمقاعد
المركبات ،قطع المكابح للمركبات ،ممتصات الصدمات
للمركبات ،حماالت الزالجات للسيارات ،قضبان اإلطارات،
مسامير التثبيت للعجالت ،إطارات عجالت المركبات،
اإلطارات الصلبة لعجالت المركبات ،األسطح الخارجية
لتلبيس اإلطارات ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
(األحزمة الدوارة) ،أسطح التلبيس الخارجية للمركبات
(للجرارات) ،عجالت الدراجات الهوائية بدون إطارات
داخلية ،عجالت الدراجات النارية بدون إطارات داخلية،
صمامات إطارات المركبات ،إطارات عجالت المركبات.
بأسم  :هانكوك تير وورلدوايد كو ،.ليمتد

Trade Mark No.: 22634
In Class: 12
Date: 04/04/2013
)In Respect of: 1) Automobile tires; 2
;Bicycle tires; 3) Casings for pneumatic tires
)4) Covers for tires; 5) Motorcycle tires; 6
Adhesive rubber patches for repairing inner
tubes; 7) Inner tubes for bicycles; 8) Inner
tubes for motorcycles; 9) Inner tubes for
pneumatic tires; 10) Inner tubes for vehicle
)wheels; 11) Inner tubes for vehicle tires; 12
Luggage nets for vehicles; 13) Pneumatic
;tires; 14) Repair outfits for inner tubes
15) Rims for vehicle wheels; 16) Saddle
covers for bicycles; 17) Saddle covers for
motorcycles; 18) Safety belts for vehicle
)seats; 19) Brake segments for vehicles; 20
Shock absorbers for vehicles; 21) Ski carriers
for cars; 22) Spikes for tires; 23) Studs
)for tires; 24) Tires for vehicle wheels; 25
Tires, solid, for vehicle wheels; 26) Treads
for retreading tires; 27) Treads for vehicles
[roller belts]; 28) Treads for vehicles [tractor
)type]; 29) Tubeless tires for bicycles; 30
Tubeless tires for motorcycles; 31) Valves for
;vehicle tires; 32) Vehicle wheel tires
In the name of: Hankook Tire Worldwide
Co., Ltd.

العنوان  :رقم  ، 15 – 647يوكسام  -دونغ  ،كانغنام -
غو ،شيزوكا  ،سيئول  ،كوريا

Address: #647-15, Yoksam-dong,
Kangnam-gu, Seoul, Korea

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

2013/9/10
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) 375 (

Trade Mark No.: 22635

22635 : العالمة التجارية رقم

In Class: 20

20 : في الصنف

Date: 04/04/2013

2013/04/04 : التاريخ

In Respect of: Furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory,whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of
plastics

 األثاث– المرايا– براويظ الصور (األصناف: من اجل
غير واردة ضمن فئات أخرى) المصنوعة من الخشب
 الصفصاف والقرون-والفلين والغاب والخيزران
والعظم والعاج– وعظم الحوت– والصدف والكهرمان
او المحار او المرشوم والمواد البديلة لكل هذه المواد او
من المواد البالسيكيه

In the name of: shareket al obeed aldaweleh
Address: nablus _share amman tel
09/2311123 begin_of_the_skype_highlight
ing 09/2311123 FREE  end_of_the_skype_
highlighting
Address for Services: nablus _share
amman tel 09/2311123 begin_of_the_
skype_highlighting 09/2311123 FREE  e
nd_of_the_skype_highlighting

 شركة العبيد الدولية: بأسم
092311123  نابلس_شارع عمان_تلفون: العنوان

092311123  نابلس_شارع عمان_تلفون: عنوان التبليغ

) 376 (

Trade Mark No.: 22636
In Class: 20
Date: 04/04/2013

22636 : العالمة التجارية رقم
20 : في الصنف
2013/04/04 : التاريخ

2013/9/10
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In Respect of: Furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other classes)
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory,whalebone, shell, amber, motherof-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics

 األثاث– المرايا– براويظ الصور (األصناف غير: من اجل
واردة ضمن فئات أخرى) المصنوعة من الخشب والفلين
– الصفصاف والقرون والعظم والعاج-والغاب والخيزران
وعظم الحوت– والصدف والكهرمان او المحار او المرشوم
والمواد البديلة لكل هذة المواد او من المواد البالستيكية

In the name of: shareket al obeed aldaweleh

 شركة العبيد الدولية: بأسم

Address: nablus _share amman tel 09/2311123
begin_of_the_skype_highlighting 09/2311123
FREE  end_of_the_skype_highlighting

092311123  نابلس_شارع عمان_تلفون: العنوان

Address for Services: nablus _share
amman tel 09/2311123 begin_of_the_
skype_highlighting 09/2311123 FREE  
end_of_the_skype_highlighting

092311123  نابلس_شارع عمان_تلفون: عنوان التبليغ

) 377 (

Trade Mark No.: 22637
In Class: 32
Date: 04/04/2013
In Respect of: mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages
In the name of: sharikit algiaedi liltejary wa
altaseeq

22637 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2013/04/04 : التاريخ
 الشراب ويغره من- المياه المعدنية والغازية: من اجل
المشروبات الغير كحوليه– مشروبات مستخلصه من
 شراب ومستحضرات اخرى،الفواكه وعصائر الفواكه
لعمل المشروبات
 شركة الجعيدي للتجارة والتسويق: بأسم

Address: qalqelye - albaladya street jawwal :0599351081

0599351081 :  جوال-  شارع البلدية-  قلقيليه: العنوان

Address for Services: qalqelye - albaladya
street - jawwal :0599351081

:  جوال-  شارع البلدية-  قلقيليه: عنوان التبليغ
0599351081
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) 378 (

Trade Mark No.: 22638

22638 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 07/04/2013

2013/04/07 : التاريخ

In Respect of: shoes

 االحذية: من اجل

In the name of: samer sameer mahmuod
herzallah

 سامر سمير محمود حرزالله: بأسم

Address: nablus _share al adel amaret al
hwari tel 059920065

 نابلس_شارع العدل عمارة الحواري تلفون: العنوان
0599200065:

Address for Services: nablus _share al
adel amaret al hwari tel 059920065

 نابلس_شارع العدل عمارة الحواري: عنوان التبليغ
0599200065: تلفون

) 379 (

Trade Mark No.: 22639
In Class: 25
Date: 07/04/2013
In Respect of: shoes

22639 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/04/07 : التاريخ
 االحذيه: من اجل

In the name of: samer sameer mahmuod
herzallah

 سامر سمير محمود حرزالله: بأسم

Address: nablus _share al adel amaret al
hwari tel 059920065

 نابلس_شارع العدل عمارة الحواري تلفون: العنوان
0599200065:

Address for Services: nablus _share al
adel amaret al hwari tel 059920065

 نابلس_شارع العدل عمارة الحواري: عنوان التبليغ
0599200065: تلفون
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) 380 (

Trade Mark No.: 22641

22641 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 08/04/2013

2013/04/08 : التاريخ

In Respect of: Ready-made women›s
clothing

 االلبسة النسائية الجاهزة: من اجل

In the name of: Motaz Al-Dweik for
Clothes L.L.C.

.م.م. شركة معتز الدويك لاللبسة ذ: بأسم

Address: Dahiet Al Rasheed, Amman, Jordan
Address for Services:

 االردن, عمان, ضاحية الرشيد: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 381 (

Trade Mark No.: 22642
In Class: 30

22642 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف

Date: 08/04/2013

2013/04/08 : التاريخ

In Respect of: rice

 األرز: من اجل

In the name of: SHARIKAT AL MAWARED
AL WATANIAH LILESTETHMAR
Address: AL KHALIL -WADI ABU EKTELAHAddress for Services:

 شركة الموارد الوطنية لالستثمار: بأسم
 وادي ابو اكتيله-  الخليل: العنوان
الخليل-مكتب المحامي صالح الجندي: عنوان التبليغ
– راس الجورة
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) 382 (

Trade Mark No.: 22643

22643 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 08/04/2013

2013/04/08 : التاريخ

In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: Sacentro – Comercio de
Texteis, S.A.

 المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل
, ساكينترو – كوميرسيو دي تيكستيس: بأسم
.ايه.اس

Address: Centro Empresarial de Talaide,
 استرادا, سينترو امبريساريال دي تااليدي: العنوان
Estrada Octavio, Pato, No.177, Edificio A, ,3  ارمازيم, اديفيسيو ايه,177. نو,اوكتافيو باتو
Armazem 3, 2785-723 CASCAIS, Portugal
 البرتغال, كاسكايس723-2785
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 383 (

Trade Mark No.: 22644
In Class: 43
Date: 08/04/2013
In Respect of: Services for providing food
and drink; temporary accommodation

22644 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2013/04/08 : التاريخ
 ترتيب،  خدمات التزويد بالطعام والشراب: من اجل
االقامة المؤقتة
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In the name of: Sacentro – Comercio de
Texteis, S.A.

, ساكينترو – كوميرسيو دي تيكستيس: بأسم
.ايه.اس

Address: Centro Empresarial de Talaide,
Estrada Octavio, Pato, No.177, Edificio
A, Armazem 3, 2785-723 CASCAIS,
Portugal

 استرادا, سينترو امبريساريال دي تااليدي: العنوان
,3  ارمازيم, اديفيسيو ايه,177. نو,اوكتافيو باتو
 البرتغال, كاسكايس723-2785

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 384 (

Trade Mark No.: 22645
In Class: 30
Date: 08/04/2013
In Respect of: Coffee, tea, cocoa and
artificial coffee; rice; tapioca and sago;
flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and confectionery; ices; sugar,
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt;
mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice
In the name of: SOREMARTEC S.A.
Address: Rue Joseph Netzer, 5, 6700 Arlon,
Belgium
Address for Services:

22645 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/04/08 : التاريخ
 القهوة والشاي والكاكاو والسكر واألرز: من اجل
، والتابيوكا والساجو وما يقوم مقام القهوة
، الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب
،  والحلوى المثلجة، الخبز والمعجنات والحلويات
 الخميرة ومسحوق الخبازة،العسل ودبس السكر
، ) الملح والخردل والخل الصلصات (التوابل،
 الثلج،البهارات
.ايه. سوريمارتيك اس: بأسم
 بلجيكا, ارلون6700 ,5 , رو جوزيف نيتزار: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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) 385 (

Trade Mark No.: 22646

22646 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 08/04/2013

2013/04/08 : التاريخ

In Respect of: Tobacco, whether manufactured
or unmanufactured; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal or
curative purposes; cigarettes; hand rolling
tobacco; matches and smokers› articles;
cigarette tubes; cigarette filters; cigarette papers

, منتجات التبغ, التبغ المصنع او غير المصنع: من اجل
,بدائل التبغ ليست لالغراض الطبية او العالجية
 الكبريت وادوات, التبغ الملفوف يدويا,السجائر
 اوراق, فالتر السجائر, انابيب السجائر,المدخنين
السجائر

In the name of: John Player & Sons Limited

 جون بالير & صنز ليمتد: بأسم

Address: 21 Beckett Way, Park West,
Nangor Road, Dublin 12, Ireland

, نانغور رود, بارك ويست, بيكيت ويه21 : العنوان
 ايرلندا,12 دبلن

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 386 (

Trade Mark No.: 22647
In Class: 3
Date: 08/04/2013
In Respect of: cleaning substance
In the name of: ibrahim majd abed dwaik
Address: al khalil al haras
Address for Services: al khalil al haras

22647 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/04/08 : التاريخ
 المنظفات ومواد التنظيف: من اجل
 ابراهيم ماجد عبد الدويك: بأسم
 الخليل الحرس صالة الخيام: العنوان
 الخليل الحرس صالة الخيام: عنوان التبليغ
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( ) 387

Trade Mark No.: 22648

العالمة التجارية رقم 22648 :

In Class: 7

في الصنف 7 :

Date: 08/04/2013

التاريخ 2013/04/08 :
من اجل  :الحاصدات ،المكائن الزراعية ،دحروجات طرق،
جهاز آلي لحفر األرض (منقبات) ،آالت تحميل ،البولدوزرات،
الخالطات الخرسانية ،الرافعاتَ ،
دراسات حبوب ،آلة لغرس
َ
الرز؛ محركات عدا تلك الخاصة بالعربات البرية .
بأسم  :هيباي أوليون هيفي إندستريز كو ،.ليمتد

In Respect of: Harvesters; agricultural
;machines; road rollers; excavators; loaders
bulldozers; concrete mixers; cranes; grain
;threshing machines; rice transplanters
engines not for land vehicles.
In the name of: HEBEI AULION HEAVY
INDUSTRIES CO., LTD

العنوان  :إكسوانهو هاي ـ ديفيلوبمنت زون  ،هيباي
بروفينس  ،الصين

Address: XUANHUA HIGHDEVELOPMENT ZONE, HEBEI
PROVINCE, CHINA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 388

العالمة التجارية رقم 22649 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/04/08 :
من اجل  :الحاصدات ،المكائن الزراعية ،دحروجات طرق،
جهاز آلي لحفر األرض (منقبات) ،آالت تحميل ،البولدوزرات،
الخالطات الخرسانية ،الرافعاتَ ،
دراسات حبوب ،آلة لغرس
َ
الرز؛ محركات عدا تلك الخاصة بالعربات البرية .

Trade Mark No.: 22649
In Class: 12
Date: 08/04/2013
In Respect of: Harvesters; agricultural
;machines; road rollers; excavators; loaders
bulldozers; concrete mixers; cranes; grain
;threshing machines; rice transplanters
engines not for land vehicles.
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بأسم  :هيباي أوليون هيفي إندستريز كو ،.ليمتد

In the name of: HEBEI AULION HEAVY
INDUSTRIES CO., LTD

العنوان  :إكسوانهو هاي ـ ديفيلوبمنت زون  ،هيباي
بروفينس  ،الصين

Address: XUANHUA HIGHDEVELOPMENT ZONE, HEBEI
PROVINCE, CHINA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 389

Trade Mark No.: 22650

العالمة التجارية رقم 22650 :

In Class: 7

في الصنف 7 :

Date: 08/04/2013

التاريخ 2013/04/08 :
من اجل  :الحاصدات ،المكائن الزراعية ،دحروجات طرق،
جهاز آلي لحفر األرض (منقبات) ،آالت تحميل ،البولدوزرات،
الخالطات الخرسانية ،الرافعاتَ ،
دراسات حبوب ،آلة لغرس
َ
الرز؛ محركات عدا تلك الخاصة بالعربات البرية .
بأسم  :هيباي أوليون هيفي إندستريز كو ،.ليمتد

In Respect of: Harvesters; agricultural
;machines; road rollers; excavators; loaders
bulldozers; concrete mixers; cranes; grain
;threshing machines; rice transplanters
engines not for land vehicles.
In the name of: HEBEI AULION HEAVY
INDUSTRIES CO., LTD

العنوان  :إكسوانهو هاي ـ ديفيلوبمنت زون  ،هيباي
بروفينس  ،الصين

Address: XUANHUA HIGH-DEVELOPMENT
ZONE, HEBEI PROVINCE, CHINA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 390

العالمة التجارية رقم 22651 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/04/08 :

Trade Mark No.: 22651
In Class: 12
Date: 08/04/2013
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من اجل  :السيارات ،عربات نقل لالستعمال الزراعي،
الدراجات النارية ،سيارات رافعة «ونش» ،سيارات
ً
عجلة ،الدراجات ،العربات الكهربائية ،محركات
لعربات األرض ،عربات مصعد متشبعة ،الشاحنات
التي تخلط الخرسانة،قطع غيار المركبات؛
َ
الجرارات;الشاحنات.
بأسم  :هيباي أوليون هيفي إندستريز كو ،.ليمتد

In Respect of: Automobiles; vehicles
;for transport for agricultural use
;motorcycles; derrick cars; cycle cars
bicycles; electric vehicles; engines for
land vehicles; fork lift trucks; concrete
;mixing trucks; spare parts of vehicles
tractors; trucks.
In the name of: HEBEI AULION HEAVY
INDUSTRIES CO., LTD

العنوان  :إكسوانهو هاي ـ ديفيلوبمنت زون  ،هيباي
بروفينس  ،الصين

Address: XUANHUA HIGHDEVELOPMENT ZONE, HEBEI
PROVINCE, CHINA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 391

العالمة التجارية رقم 22653 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/04/08 :
من اجل  :الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه األعمال
وتفعيل النشاط المكتبي.
بأسم  :جي جي اي اي بي جي ام بي اتش

Trade Mark No.: 22653
In Class: 35
Date: 08/04/2013
In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions.
In the name of: GGI IP GmbH

العنوان  :شافهوسيرستراسه  ،550سي اتش-8052
زيورخ ،سويسرا

Address: Schaffhauserstrasse 550, CH8052 Zurich, Switzerland

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:
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( ) 392

Trade Mark No.: 22654

العالمة التجارية رقم 22654 :

In Class: 36

في الصنف 36 :

Date: 08/04/2013

التاريخ 2013/04/08 :
من اجل  :التأمين ،الشؤون التمويلية ،الشؤون المالية
والشؤون العقارية.

;In Respect of: Insurance; financial affairs
monetary affairs; real estate affairs.
In the name of: GGI IP GmbH

بأسم  :جي جي اي اي بي جي ام بي اتش
العنوان  :شافهوسيرستراسه  ،550سي اتش-8052
زيورخ ،سويسرا

Address: Schaffhauserstrasse 550, CH8052 Zurich, Switzerland

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 393

العالمة التجارية رقم 22655 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/08 :
من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا
والساغو والبن االصطناعي ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات
والحلويات المثلجة ،عسل النحل والعسل األسود،
الخميرة ومسحوق الخبيز ،الملح والخردل ،الخل،
الصلصات (التوابل) ،البهارات ،الثلج ،وخاصة المعجنات
والكروسان والمعجنات المحشوة بالشوكوال

Trade Mark No.: 22655
In Class: 30
Date: 08/04/2013
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour
and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices, honey, treacle,
yeast, baking-powder, salt, mustard, vinegar,
sauces(condiments) spices, ice , pastry,
croissants and pastry stuffed with chocolate.
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بأسم  :شركة وفرة للصناعات الغذائية المحدودة
المسؤولية

In the name of: Wafra for Food Industries
limited liability Company

العنوان  :سوريا  -حلب  -جبل سمعان  -الزربة  -محضر
303

 Address: Syria - Aleppo - Jabal SamaanAl-Zrpah - Mahder No. 303

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 394

Trade Mark No.: 22656

العالمة التجارية رقم 22656 :

In Class: 45

في الصنف 45 :

Date: 08/04/2013

التاريخ 2013/04/08 :

من اجل  :خدمات قانونية ،خدمات امنية لحماية In Respect of: Legal services; security services
الممتلكات واألفراد ،خدمات شخصية وإجتماعية ;for the protection of property and individuals
personal and social services rendered by others
يقدمها اخرون تلبية لحاجات األفراد.
to meet the needs of individuals.
In the name of: GGI IP GmbH

بأسم  :جي جي اي اي بي جي ام بي اتش
العنوان  :شافهوسيرستراسه  ،550سي اتش-8052
زيورخ ،سويسرا

Address: Schaffhauserstrasse 550, CH8052 Zurich, Switzerland

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 395

العالمة التجارية رقم 22657 :
في الصنف 30 :

Trade Mark No.: 22657
In Class: 30
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Date: 08/04/2013

التاريخ 2013/04/08 :
من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا
والساغو والبن االصطناعي ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات
والحلويات المثلجة ،عسل النحل والعسل األسود،
الخميرة ومسحوق الخبيز ،الملح والخردل ،الخل،
الصلصات (التوابل) ،البهارات ،الثلج ،وخاصة المعجنات
والكروسان والمعجنات المحشوة بالشوكوال

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour
and preparations made from cereals, bread,
pastry and confectionery, ices, honey,
treacle, yeast, baking-powder, salt, mustard,
vinegar, sauces(condiments) spices, ice ,
pastry, croissants and pastry stuffed with
chocolate.

بأسم  :شركة وفرة للصناعات الغذائية المحدودة
المسؤولية

In the name of: Wafra for Food Industries
limited liability Company

العنوان  :سوريا  -حلب  -جبل سمعان  -الزربة  -محضر
303

 Address: Syria - Aleppo - Jabal SamaanAl-Zrpah - Mahder No. 303

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 396

العالمة التجارية رقم 22658 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/04/08 :
من اجل  :مستحضرات قصرااالقمشة ومواد اخرى
تستعمل في غسل وكي المالبس مستحضرات
تنظيف وجلي وكشط صابون
بأسم  :سميح وصفي عبد الرحمن اشتيوي

Trade Mark No.: 22658
In Class: 3
Date: 08/04/2013
In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use;cleaning,
polishing, scouring and abrasive
;preparations; soaps
In the name of: sameh wasfi abedalrahman
ishtawi

العنوان  :نابلس_بيت ايبا شارع المنطقة الصناعية
جوال 0599323850

Address: nablus _betieba indastriak zone
_jawwal 0599323850

عنوان التبليغ  :نابلس_بيت ايبا شارع المنطقة
الصناعية جوال 0599323850

Address for Services: nablus _betieba
indastriak zone _jawwal 0599323850
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بعد ان تم تعديل العالمة ( ) lisse cleanوبعد البحث والتحري تبين لنا عدم وجود عالمة مشابهة .و تقرر قبول
مشروط للطلب  .مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة clean
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 397

Trade Mark No.: 22659

العالمة التجارية رقم 22659 :

In Class: 21

في الصنف 21 :

Date: 09/04/2013

التاريخ 2013/04/09 :
من اجل  :البضائع الزجاجية والمرايا والخزف

In Respect of: GLASS GOODS
,MIRRORS, AND, CERAMICS

بأسم  :شركة اشرف واوالدة للزجاج والمرايا

In the name of: SHAREKAT ASHRAF WA
AWLADOH LLZOJAJ WA ALMARAIA
Address: JENIN

العنوان  :جنين
عنوان التبليغ  :جنين  -عمارة االنيس  -الطابق الثاني
جوال رقم 0599711635

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات واألرقام
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 398

العالمة التجارية رقم 22660 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/04/10 :

Trade Mark No.: 22660
In Class: 38
Date: 10/04/2013
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In Respect of: Broadcasting; communications
and telecommunications; transmission,
broadcast, reception and other dissemination
of audio, video, still and moving images,
text and data whether in real or delayed
time; electronic mail services; interactive
broadcasting services; news information and
news agency services; rental of radio and
television broadcasting facilities; providing
access to and leasing of access time to a
computer database; provision of information
and advisory services relating to any of the
aforesaid services

العــــــدد الثـامـــن

، البث؛ اإلتصاالت واإلتصاالت عن بعد؛ إرسال: من اجل
 الصور الثابتة، الفيديو، إستالم ونشر السمعيات،بث
 النصوص والبيانات في الوقت الحقيقي،والمتحركة
أو الوقت المؤجل؛ خدمات البريد اإللكتروني؛ خدمات
البث التفاعلي؛ خدمات توفير المعلومات عن األخبار
وخدمات وكاالت األخبار؛ تأجير تسهيالت البث اإلذاعي
والتلفزيوني؛ توفير الولوج الى وتأجير وقت الدخول
الى قاعدة بيانات الكمبيوتر؛ توفير المعلومات وتقديم
الخدمات االستشارية المتعلقة بالخدمات المذكورة
آنفًا

In the name of: LDCW LIMITED

 شركة أل دي سي دبليو ليمتد: بأسم

Address: Corner Evagorou & Menandrou
Street 1, Frosia House, 4th Floor, Office
401, 1066 Nicosia, Cyprus

, فروسيا هاوس,1  شارع ايفاغورو وميناندرو: العنوان
 قبرص, نيقوسيا1066 ,401  مكتب,الطابق الرابع

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 399 (

Trade Mark No.: 22661
In Class: 21
Date: 10/04/2013
In Respect of: household or kitchen
utensils and containers: combs and
sponges brushes(except paint brushes)
brush- making, materials,articles for
cleaning purposes ,steel wool, unworked
or semi-worked glass( except glass used in
building)glasswear porcelain and earthware
not incuded in other classes

22661 : العالمة التجارية رقم
21 : في الصنف
2013/04/10 : التاريخ
 البضائع الخردة الصغير والبضائع المجوفة: من اجل
)( الغير مصنوعة من المعادن الثمين او المموهة
االمشاط واالالسفنج والفراشي( خالف فراشي
الدهان) وادوات صنع الفراشي واالالت المستعملة
في التنظيف والسلك الدقيق في التنظيف والبضائع
الزجاجية القيشاني والخزف غي المدرجة في االصناف
االخرى
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In the name of: akram sbitany & sons company

بأسم  :شركة اكرم سبيتاني واوالده
العنوان  :رام الله ،دوار المنارة ،صندوق بريد 1173

Address: ramallah clock square. p.o..box
1173 ramllah
Address for Services:

عنوان التبليغ  :نبيل مشحور جوال رقم 0599288111

( ) 400

Trade Mark No.: 22662

العالمة التجارية رقم 22662 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 10/04/2013

التاريخ 2013/04/10 :
من اجل  :االلبسة بما فيها االحذية الطويلة والقصيرة
والخفخاف

In Respect of: clothing, footwear, headgear

بأسم  :شركة اكرم سبيتاني واوالده

In the name of: akram sbitany & sons company

العنوان  :رام الله ،دوار المنارة ،صندوق بريد 1173

Address: ramallah clock square. p.o..box
1173 ramllah

عنوان التبليغ  :نبيل مشحور جوال رقم 0599288111

Address for Services:

( ) 401

العالمة التجارية رقم 22663 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/04/10 :
من اجل  :االتصاالت سلكية وال سلكية

Trade Mark No.: 22663
In Class: 38
Date: 10/04/2013
In Respect of: Telecommunications line
and wirless
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بأسم  :شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

In the name of: Sharikat Mobile AlWataniya Al-Falastiniah Lel–Etisalat

العنوان  :سطح مرحبا – البيرة ،تراي فتنس سنتر،
ص.ب 4236

Address: Satah Merhaba – Al Bira, TriFitness Centre, P.O. Box 4236

عنوان التبليغ  :البيرة ،الشرفة  -عمارة برج الشيخ،
الطابق الثالث /مكتب رقم 09

Address for Services:

( ) 402

Trade Mark No.: 22664

العالمة التجارية رقم 22664 :

In Class: 8

في الصنف 8 :

Date: 10/04/2013

التاريخ 2013/04/10 :
من اجل  :أدوات حالقة وشفرات ماكينات الحالقة؛
أوعية توزيع وعلب كاسيت وحامالت وعلب كارتريدج
وجميعها مصممة على وجه التعيين من أجل وتحتوي
على شفرات ماكينات الحالقة؛ القطع والتجهيزات
لجميع السلع السالفة الذكر

;In Respect of: Razors and razor blades
dispensers, cassettes, holders and
cartridges, all specifically designed for and
containing razor blades; parts and fittings
for all the aforesaid goods
In the name of: The Gillette Company

بأسم  :ذا جيليت كومباني
العنوان  :وان جيليت بارك ،بوسطن ،ماساشوسيتس
 ،02127الواليات المتحدة األمريكية

Address: One Gillette Park, Boston,
Massachusetts 02127, United States of America

عنوان التبليغ  :البيرة ،الشرفة  -عمارة برج الشيخ،
الطابق الثالث /مكتب رقم 09

Address for Services:

( ) 403

العالمة التجارية رقم 22665 :
في الصنف 3 :

Trade Mark No.: 22665
In Class: 3
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Date: 09/04/2013

التاريخ 2013/04/09 :
من اجل  :العطور  ،ماء التواليت  ،ماء الكولونيا ،
الصابون المعطر  ،مستحضرات التجميل للبشرة ،
كريمات للبشرة (مستتحضرات تجميل).

In Respect of: «Perfumes, Toilet waters,
eau de cologne, scented soap, beauty
lotions for the skin, beauty creams for the
skin». Brem
In the name of: Brema France

بأسم  :بريما فرانس
العنوان  3 :ريو دي ال بويتي  75008 ،باريس  ،فرنسا

Address: 3 Rue La Boetie, 75008 Paris,
France

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 404

العالمة التجارية رقم 22666 :
في الصنف 2 :
التاريخ 2013/04/11 :
من اجل  :الدهانات والورنيش والمواد التي تستخدم
لوقاية المعادن من الصدأ والخشب من التلف  ،مواد
التلوين  ،مواد تثبيت الالوان  ،راتنجات طبيعيه خام ،
معادن في شكل رقائق او مسحوق الستخدام الدهانين
وفنيي الديكور وعمال الطباعة والفنانين

Trade Mark No.: 22666
In Class: 2
Date: 11/04/2013
;In Respect of: Paints, varnishes, lacquers
preservatives against rust and against
;deterioration of wood; colorants; mordants
raw natural resins;metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and
artists

بأسم  :شركة الجونا للدهانات والمواد اإلنشائية

In the name of: sharekit laguna leldihanat
walmawad alensha›eh

العنوان  :نابلس  -رفيديا -شارع غرناطه تلفون :
092345551

Address: nablus rafedia share› alghafeqy

عنوان التبليغ  :نابلس  -رفيديا -شارع غرناطه تلفون
092345551 :

Address for Services: nablus rafedia
share› alghafeqy
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( ) 405

Trade Mark No.: 22669

العالمة التجارية رقم 22669 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 14/04/2013

التاريخ 2013/04/14 :

In Respect of: aqeedah

من اجل  :عقيدة

In the name of: sharekit uneman alsena eah
altejareah

بأسم  :شركة يونيمان الصناعية التجارية

Address: nablus_awarta

العنوان  :نابلس_عورتا_جوال 0599544938

Address for Services: nablus_awarta

عنوان التبليغ  :نابلس_عورتا_جوال 0599544938

( ) 406

العالمة التجارية رقم 22670 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/04/14 :
من اجل  :التبغ
بأسم  :شركة ر.م.ش.بست هوفالوت بعم

Trade Mark No.: 22670
In Class: 34
Date: 14/04/2013
In Respect of: Tobacco
In the name of: sharikat r.d.m sh hufalot . bam

العنوان  :منطقة رقم _16920ص ب  1177اكسال
_اسرائيل

Address: manteqa raqam 16920 p. o.box
1177 exsal . israel.

عنوان التبليغ  :منطقة رقم _16920ص ب 1177
اكسال _اسرائيل

Address for Services: manteqa raqam
16920 p. o.box 1177 exsal . israel.

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة معسل ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة
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( ) 407

Trade Mark No.: 22671

العالمة التجارية رقم 22671 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 14/04/2013

التاريخ 2013/04/14 :
من اجل  :مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل
في غسل وكي المالبس ,مستحضرات تنظيف وصقل
وجلي وكشط صابون وعطور ,زيوت عطرية,مستحضرات
تجميل ,غسول (,لوشن) للشعر ,منظفات اسنان

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

بأسم  :شركة هولي الند صن للتجارة واالستثمارات
السياحية المساهمة الخصوصية

In the name of: Shareket holy land
sun liltijara walistithmarat alsiyahiya
almosahima alkhososiya
Address: Sharea alaemidah – sabastyeh- nablus

العنوان  :شارع االعمدة – سبسطية -نايلس

Address for Services:

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي غسان العقاد _رفيديا _نابلس

( ) 408

العالمة التجارية رقم 22672 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/04/14 :
من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور الصيد–
مستخرجات اللحوم– اللحوم المحفوظة والمعلبة -الفواكه
والخضراوات المحفوظة والمجففة والمطهية– الجيالتين
والمربيات– األغذية المحفوظة والمخلالت -اللبن ويره من
منتجات األلبان (زبدة وسمنة حيواني)– جبنة وحليب
مجفف وشحوم صالحة للتغذية -الزيوت– زيوت مهدرجة
صالحة للتغذية– زبدة نباتية– مارغرين.

Trade Mark No.: 22672
In Class: 29
Date: 14/04/2013
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats

العــــــدد الثـامـــن
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بأسم  :شركة الحمودة للمنتجات الغذائية و الزراعية
و الصناعية

In the name of: hamoda

العنوان  :القدس/السواحرة الشرقية/شارع الشياح/
ص.ب 136

Address: jerusalem/ alsawahreh alsharqieh/ str/box 136
Address for Services:

عنوان التبليغ  :مقر الشركة  /السواحرة

( ) 409

Trade Mark No.: 22673

العالمة التجارية رقم 22673 :

In Class: 12

في الصنف 12 :

Date: 15/04/2013

التاريخ 2013/04/15 :
من اجل  :السيارات واجزائها الهيكلية .المركبات,
اجهزة النقل البري أو الجوي أو البحري

In Respect of: Automobiles and structural
parts thereof. Vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water

بأسم  :تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو
تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن)

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
)TOYOTA MOTOR CORPORATION

العنوان  ,1 :تويوتا-تشو ,تويوتا-شي ,ايشي-كين,
اليابان

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 410

العالمة التجارية رقم 22674 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/04/15 :

Trade Mark No.: 22674
In Class: 35
Date: 15/04/2013

2013/9/10
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In Respect of: Advertising, retail
services for vehicle, parts and
accessories therefor. Business
management; business administration;
office functions

 خدمات البيع, خدمات الدعاية واإلعالن: من اجل
 ادارة.بالتجزئة للمركبات وقطعها واكسسواراتها
 األعمال المكتبية, إدارة األنشطة التجارية,األعمال

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 411 (

Trade Mark No.: 22675
In Class: 36
Date: 15/04/2013

22675 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Financing for the purchase  تأمين, تمويل شراء وتأجير المركبات: من اجل
and leasing of motor vehicles; motor
 الشؤون, الشؤون التمويلية, خدمات التأمين.المركبات
vehicle insurance. Insurance; financial
 الشؤون العقارية,المالية
affairs; monetary affairs; real estate
affairs
In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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) 412 (

Trade Mark No.: 22676

22676 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 15/04/2013

2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Motor vehicles repair
and maintenance services. Building
construction; repair; installation services

 خدمات. خدمات تصليح وصيانة المركبات: من اجل
 خدمات, خدمات الصيانة واإلصالح,إنشاء المباني
التركيب

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 413 (

Trade Mark No.: 22677
In Class: 39
Date: 15/04/2013

22677 : العالمة التجارية رقم
39 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Leasing and renting of motor , خدمات النقل. خدمات تأجير المركبات: من اجل
vehicles. Transport; packaging and storage  خدمات,خدمات تعبئة (تغليف) وتخزين البضائع
of goods; travel arrangement
تنظيم الرحالت
In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن
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Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 414 (

Trade Mark No.: 22678

22678 : العالمة التجارية رقم

In Class: 12

12 : في الصنف

Date: 15/04/2013

2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Automobiles and structural
parts thereof. Vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water

, المركبات. السيارات واجزائها الهيكلية: من اجل
اجهزة النقل البري أو الجوي أو البحري

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 415 (

Trade Mark No.: 22679
In Class: 35
Date: 15/04/2013

22679 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ
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In Respect of: Advertising, retail services
for vehicle, parts and accessories
therefor. Business management; business
administration; office functions

 خدمات البيع, خدمات الدعاية واإلعالن: من اجل
.بالتجزئة للمركبات وقطعها واكسسواراتها
 األعمال, إدارة األنشطة التجارية,ادارة األعمال
المكتبية

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 416 (

Trade Mark No.: 22680
In Class: 36
Date: 15/04/2013

22680 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Financing for the purchase
and leasing of motor vehicles; motor
vehicle insurance. Insurance; financial
affairs; monetary affairs; real estate affairs

 تأمين, تمويل شراء وتأجير المركبات: من اجل
 الشؤون, الشؤون التمويلية, خدمات التأمين.المركبات
 الشؤون العقارية,المالية

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

2013/9/10

299

العــــــدد الثـامـــن

) 417 (

Trade Mark No.: 22681

22681 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 15/04/2013

2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Motor vehicles repair
and maintenance services. Building
construction; repair; installation services

 خدمات. خدمات تصليح وصيانة المركبات: من اجل
 خدمات, خدمات الصيانة واإلصالح,إنشاء المباني
التركيب

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 418 (

Trade Mark No.: 22682
In Class: 39
Date: 15/04/2013

22682 : العالمة التجارية رقم
39 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Leasing and renting of motor , خدمات النقل. خدمات تأجير المركبات: من اجل
vehicles. Transport; packaging and storage  خدمات,خدمات تعبئة (تغليف) وتخزين البضائع
of goods; travel arrangement
تنظيم الرحالت
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In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 419 (

Trade Mark No.: 22683

22683 : العالمة التجارية رقم

In Class: 12

12 : في الصنف

Date: 15/04/2013

2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Automobiles and structural
parts thereof. Vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water

, المركبات. السيارات واجزائها الهيكلية: من اجل
اجهزة النقل البري أو الجوي أو البحري

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 420 (

Trade Mark No.: 22684
In Class: 35
Date: 15/04/2013

22684 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ

2013/9/10
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In Respect of: Advertising, retail
services for vehicle, parts and
accessories therefor. Business
management; business administration;
office functions

 خدمات البيع, خدمات الدعاية واإلعالن: من اجل
 ادارة.بالتجزئة للمركبات وقطعها واكسسواراتها
 األعمال المكتبية, إدارة األنشطة التجارية,األعمال

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 421 (

Trade Mark No.: 22685
In Class: 36
Date: 15/04/2013

22685 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Financing for the
purchase and leasing of motor vehicles;
motor vehicle insurance. Insurance;
financial affairs; monetary affairs; real
estate affairs

 تأمين, تمويل شراء وتأجير المركبات: من اجل
 الشؤون, الشؤون التمويلية, خدمات التأمين.المركبات
 الشؤون العقارية,المالية

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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) 422 (
Trade Mark No.: 22686

22686 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 15/04/2013

2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Motor vehicles repair
and maintenance services. Building
construction; repair; installation services

 خدمات إنشاء. خدمات تصليح وصيانة المركبات: من اجل
 خدمات التركيب, خدمات الصيانة واإلصالح,المباني

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 423 (
Trade Mark No.: 22687
In Class: 39
Date: 15/04/2013

22687 : العالمة التجارية رقم
39 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Leasing and renting of motor , خدمات النقل. خدمات تأجير المركبات: من اجل
vehicles. Transport; packaging and storage  خدمات,خدمات تعبئة (تغليف) وتخزين البضائع
of goods; travel arrangement
تنظيم الرحالت
In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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) 424 (

Trade Mark No.: 22688

22688 : العالمة التجارية رقم

In Class: 12

12 : في الصنف

Date: 15/04/2013

2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Automobiles and structural
parts thereof. Vehicles; apparatus for
locomotion by land, air or water

, المركبات. السيارات واجزائها الهيكلية: من اجل
اجهزة النقل البري أو الجوي أو البحري

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 425 (

Trade Mark No.: 22689
In Class: 35
Date: 15/04/2013
In Respect of: Advertising, retail services
for vehicle, parts and accessories
therefor. Business management; business
administration; office functions

22689 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ
 خدمات البيع, خدمات الدعاية واإلعالن: من اجل
 ادارة.بالتجزئة للمركبات وقطعها واكسسواراتها
 األعمال المكتبية, إدارة األنشطة التجارية,األعمال

2013/9/10
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In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 426 (

Trade Mark No.: 22690
In Class: 36
Date: 15/04/2013

22690 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Financing for the purchase
and leasing of motor vehicles; motor
vehicle insurance. Insurance; financial
affairs; monetary affairs; real estate
affairs

 تأمين, تمويل شراء وتأجير المركبات: من اجل
 الشؤون, الشؤون التمويلية, خدمات التأمين.المركبات
 الشؤون العقارية,المالية

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also
trading as TOYOTA MOTOR
CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

2013/9/10
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) 427 (

Trade Mark No.: 22691

22691 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 15/04/2013

2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Motor vehicles repair
and maintenance services. Building
construction; repair; installation services

 خدمات. خدمات تصليح وصيانة المركبات: من اجل
 خدمات, خدمات الصيانة واإلصالح,إنشاء المباني
التركيب

In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 428 (

Trade Mark No.: 22692
In Class: 39
Date: 15/04/2013

22692 : العالمة التجارية رقم
39 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Leasing and renting of motor , خدمات النقل. خدمات تأجير المركبات: من اجل
vehicles. Transport; packaging and storage  خدمات,خدمات تعبئة (تغليف) وتخزين البضائع
of goods; travel arrangement
تنظيم الرحالت

2013/9/10
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In the name of: TOYOTA JIDOSHA
KABUSHIKI KAISHA (also trading as
TOYOTA MOTOR CORPORATION)

 تويوتا جيدوشا كابوشيكي كايشا (السو: بأسم
)تريدنغ از تويوتا موتور كوربوريشن

Address: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichiken, Japan

,كين- ايشي,شي- تويوتا,تشو- تويوتا,1 : العنوان
اليابان

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 429 (
Trade Mark No.: 22693

22693 : العالمة التجارية رقم

In Class: 18

18 : في الصنف

Date: 15/04/2013

2013/04/15 : التاريخ

In Respect of: Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials
and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery

 الجلود المدبوغة وتقليدها والمنتجات: من اجل
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة ضمن فئات
 جلود الحيوانات سواء كانت مدبوغة أو غير مدبوغة، أخرى
 الشماسي والمظالت،  صناديق الثياب وحقائب السفر،
 السياط وأطقم الخيل والسروج،وعصي المشي

In the name of: Prada S.A.

.ايه. برادا اس: بأسم

Address: 23, Rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, Luxembourg

, لوكسيمبورغ-1118 ال, رو الدرينغين,23 : العنوان
لوكسيمبورغ

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 430(
Trade Mark No.: 22694
In Class: 25
Date: 15/04/2013

22694 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ
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2013/9/10

307
In Respect of: Clothing, footwear, headgear

من اجل  :المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس

In the name of: Prada S.A.

بأسم  :برادا اس.ايه.
العنوان  ,23 :رو الدرينغين ,ال -1118لوكسيمبورغ,
لوكسيمبورغ

Address: 23, Rue Aldringen, L-1118
Luxembourg, Luxembourg

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 431

Trade Mark No.: 22695

العالمة التجارية رقم 22695 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 16/04/2013

التاريخ 2013/04/16 :

In Respect of: shoes

من اجل  :االحذية
بأسم  :شركة كروكس لألحذية المساهمة الخصوصية
المحدودة

In the name of: sharekt crocs llahtheya

العنوان  :رام الله – شارع االرسال – مقابل سوبر ماركت
ميرامار

Address: Ramallah-alersal-moqabel sober
market meramar.

عنوان التبليغ  :رام الله – شارع االرسال – مقابل سوبر
ماركت ميرامار

Address for Services: Ramallah-alersalmoqabel sober market meramar.

( ) 432

العالمة التجارية رقم 22696 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/04/15 :

Trade Mark No.: 22696
In Class: 16
Date: 15/04/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

من اجل  :ورق الفنون؛ فراشي الدهانين والرسامين؛
أدوات الفنون والرسم وأدوات الفنون وتشكيل
الصلصال؛ األغلفة؛ البطاقات الفارغة؛ مفكرات الكتابة
الفارغة؛ أغلفة الكتب؛ مؤشرات صفحات الكتب؛
فراشي الرسم بالثقوب؛ التقاويم؛ الطباشير؛ كتب
األطفال؛ أقالم التلوين وأقالم الرصاص؛ أوراق التشكيل
الملونة؛ دبابيس التثبيت على ألواح الفلين؛ ورق
الحرف الفنية؛ أقالم ألوان الشمع؛ الرسوم المنقولة؛
مساطر الرسم وعمل المخططات؛ فراشي الرسم؛ ورق
الرسم؛ المغلفات؛ ّ
المحايات؛ بطاقات الهدايا؛ بطاقات
المعايدة؛ بطاقات اإلهداء في األعياد؛ صناديق وجبات
الطعام؛ أقالم التخطيط؛ قصاصات تدوين المالحظات؛
مواد ومركبات عمل النماذج لالستخدام من قبل
األطفال؛ مركبات عمل النماذج ،تحديدًا صلصال عمل
النماذج؛ دفاتر تدوين المالحظات؛ بطاقات تدوين
المالحظات؛ أوراق تدوين المالحظات؛ فراشي الدهان
والرسم؛ أدوات الرسم لألطفال؛ الرقع الورقية؛ ألوان
الباستيل؛ مساطر عمل المالبس؛ حماالت األقالم؛ علب
أقالم الرصاص والحبر؛ رصاصات أقالم الرصاص؛ حلي
أقالم الرصاص؛ أقالم الحبر؛ ألبومات الصور؛ مناضد
الكتابة المحمولة والموضوعة على الحضن؛ الملصقات؛
الرسوم المطبوعة؛ دبابيس التثبيت؛ األشرطة الورقية؛
األختام المطاطية؛ أدوات اللوازم المدرسية المحتوية
على تشكيالت متنوعة من اللوازم المدرسية المختارة،
تحديدًا ،صفائح الكتابة والرسم ،الملصقات وأدوات
الكتابة؛ دفاتر القصاصات؛ ألبومات األختام؛ صفائح
الكتابة والرسم؛ الملصقات؛ ألبومات الملصقات؛
األوشام المؤقتة؛ بطاقات المبادلة؛ فراشي الكتابة؛
أدوات الكتابة؛ الكتب ،تحديدًا ،كتب األطفال ،الكتب
الهزلية ،دفاتر نشاطات األطفال ،كتب التلوين،
دفاتر تقليب صفحات الرسوم المتوالية وكتب
األطفال الناطقة؛ الكتب في مجال القصص الهزلية
وعروض الرسوم المتحركة التلفزيونية؛ المجالت في
مجال القصص الهزلية وعروض الرسوم المتحركة
التلفزيونية؛ المجالت ،وتحديدًا ،مجالت األطفال
والمجالت الهزلية؛ القصص الهزلية.
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;In Respect of: Art paper; artists› brushes
arts and craft paint kits and arts and craft
clay kits; binders; blank cards; blank
;journal books; book covers; bookmarks
;brushes for stenciling; calendars; chalk
;children›s books; color pens and pencils
;construction paper; cork board pins
craft paper; crayons; decals; drawing and
drafting rulers; drawing brushes; drawing
;paper; envelopes; erasers; gift cards
;greeting cards; holiday cards; lunch bags
markers; memo pads; modeling materials
;and compounds for use by children
molding compounds, namely, modeling
;clay; note books; note cards; notepads
;paint brushes; painting sets for children
paper labels; pastels; patterns for making
;clothes; pen holders; pencil and pen cases
pencil lead; pencil ornaments; pens; photo
;albums; portable and lap desks; posters
prints; push pins; ribbons of paper; rubber
stamps; school supply kits containing
various combinations of selected school
supplies, namely, stencils, stickers and
writing instruments; Scrapbooks; Stamp
;albums; stencils; stickers; sticker albums
temporary tattoos; trading cards; writing
brushes; writing instruments; books,
namely, children books, comic books,
children activity books, coloring books, flip
books and talking children›s books; books
in the field of comics, animated television
shows; magazines in the field of comics,
animated television shows; magazines,
namely, children›s magazines, comic
magazines; comics.
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In the name of: JAKKS Pacific, Inc.

بأسم  :جاكس باسيفيك  ،إنك.
العنوان  22601 :باسيفيك كوست هايواي  ،ماليبو ،
كاليفورنيا  ، 90265الواليات المتحدة األمريكية

Address: 22619 Pacific Coast Highway,
Malibu, California 90265, United States of
America

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 433

العالمة التجارية رقم 22697 :
في الصنف 28 :
التاريخ 2013/04/15 :
من اجل  :الدمى واأللعاب وأدوات اللعب ،قطع
األلعاب القابلة للتجميع ،الدمى القابلة للتجميع
على شكل شخصيات ،بطاقات األلعاب الترويجية؛
الدمى على شكل شخصيات ،مجموعات األلعاب
وإكسسواراتها؛ أوراق اللعب؛ ألعاب بطاقات
المبادلة ،الوحدات المحمولة باليد للعب األلعاب
االلكترونية؛ دمى النشاطات المتعددة لألطفال؛
ألعاب التعلم االلكترونية؛ ألعاب األلواح ،ألعاب
تنمية المهارات واألحاجي.
بأسم  :جاكس باسيفيك  ،إنك.

Trade Mark No.: 22697
In Class: 28
Date: 15/04/2013
In Respect of: Toys, games and
playthings, collectable game pieces,
collectable toy figures, promotional
game cards; action figures, playsets and
;accessories therefore; playing cards
trading card games, Hand held unit for
playing electronic games; children›s
multiple activity toys; electronic learning
toys; board games, action skill games,
and puzzles.
In the name of: JAKKS Pacific, Inc.

العنوان  22601 :باسيفيك كوست هايواي  ،ماليبو ،
كاليفورنيا  ، 90265الواليات المتحدة األمريكية

Address: 22619 Pacific Coast Highway,
Malibu, California 90265, United States of
America

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

2013/9/10

310

العــــــدد الثـامـــن

) 434 (

Trade Mark No.: 22698
In Class: 41
Date: 15/04/2013
In Respect of: Entertainment services in the
nature of an on-going television program
in the field of children›s entertainment;
entertainment services, namely, providing a
television program in the field of children›s
entertainment via a global computer network,
television and video media; entertainment
services, namely, providing entertainment
in the field of interactive games by
means of a global computer network;
entertainment services, namely, providing
on-line interactive computer games;
providing a website featuring education
and entertainment for children; production
of television programs; entertainment
services, namely, an on-going series featuring
children›s entertainment provided through
television, webcasts, satellite, cable, and
video media; children›s entertainment and
amusement centers, namely, interactive play
areas; educational and entertainment services,
namely, providing on-line interactive
children›s stories; entertainment services,
namely, providing online games, online
contests and online product trivia about
games and toys, intended for consumers of
all ages; entertainment services, namely,
providing online computer games and
interactive multiplayer online computer
games via a global network;

22698 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/04/15 : التاريخ
 الخدمات الترفيهية في مجال البرامج: من اجل
التلفزيونية المستمرة في مجال الترفيه لألطفال؛ الخدمات
 تحديدًا توفير البرامج التلفزيونية في مجال،الترفيهية
الترفيه لألطفال عبر شبكة حواسيب عالمية وعبر التلفاز
 توفير، تحديدًا،ووسائط الفيديو؛ الخدمات الترفيهية
الترفيه في مجال األلعاب التفاعلية عبر وسائل شبكات
الحاسوب العالمية؛ الخدمات الترفيهية تحديدًا توفير
ألعاب الحاسوب التفاعلية عبر االنترنت؛ توفير مواقع
الكترونية تتضمن التعليم والترفيه لألطفال؛ خدمات
، تحديدًا،إنتاج البرامج التلفزيونية؛ الخدمات الترفيهية
توفير المسلسالت المستمرة التي تتضمن الترفيه
الموجه لألطفال المقدم من خالل التلفزيون والعروض
عبر االنترنت واألقمار االصطناعية و الكوابل ووسائط
، تحديدًا،الفيديو؛ مراكز الترفيه والتسلية لألطفال
،أماكن اللعب التفاعلية؛ الخدمات التعليمية والترفيهية
 توفير قصص األطفال التفاعلية عبر االنترنت؛،تحديدًا
 توفير األلعاب عبر االنترنت، تحديدًا،الخدمات الترفيهية
والمسابقات عبر االنترنت واللوازم المتعلقة بالمنتجات
عبر االنترنت بخصوص األلعاب والدمى المخصصة
،للمستهلكين من كافة األعمار؛ الخدمات الترفيهية
 توفير ألعاب الحاسوب عبر االنترنت وألعاب،تحديدا
الحاسوب التفاعلية متعددة الالعبين على االنترنت
من خالل شبكة عالمية؛ خدمات تنظيم وإقامة بطوالت
ومعارض األلعاب عبر اإلنترنت؛

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

311

توفير بث ألعاب الحاسوب على االنترنت من خالل
شبكة االنترنت واألقمار االصطناعية و الكوابل
والوسائط المسموعة والمرئية؛ الخدمات الترفيهية
وتحديدًا توفير ألعاب الحاسوب وألعاب الفيديو
التي يمكن الوصول إليها ولعبها عبر التلفاز التفاعلي
والحزم العريضة واألقمار االصطناعية وشبكات البث
التلفزيوني عبر الكوابل.

organizing and conducting online game
tournaments and exhibitions; providing
online computer games broadcast over
the internet, satellite, cable, audio and
video media; entertainment services,
namely, providing computer games
and video games that can be accessed
and played over interactive television,
broadband, satellite and cable television
networks.
In the name of: JAKKS Pacific, Inc.

بأسم  :جاكس باسيفيك  ،إنك.
العنوان  22601 :باسيفيك كوست هايواي  ،ماليبو ،
كاليفورنيا  ، 90265الواليات المتحدة األمريكية

Address: 22619 Pacific Coast Highway,
Malibu, California 90265, United States of
America

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 435

العالمة التجارية رقم 22699 :
في الصنف 21 :
التاريخ 2013/04/18 :
من اجل  :االسفنج الخاص بالجلي
بأسم  :شركة اس.جي سنقرط وجويحان الصناعية
التجارية العادية العامة
العنوان  :الخليل  -تفوح 2222330
عنوان التبليغ  :الخليل  -تفوح 2222330

Trade Mark No.: 22699
In Class: 21
Date: 18/04/2013
In Respect of: spong for cleaning
In the name of:
Address:
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( ) 436

Trade Mark No.: 22702

العالمة التجارية رقم 22702 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 18/04/2013

التاريخ 2013/04/18 :

In Respect of: super drain cleaner

من اجل  :منظف ومعقم الحمامات السائل سوبر

In the name of: qatr al nada industrial
production company

بأسم  :شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج

Address: Al bireh – jabal al tawel

العنوان  :البيره الجبل الطويل

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيره الجبل الطويل

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة سوبر superوالرسومات
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 437

العالمة التجارية رقم 22703 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/04/18 :
من اجل  :سائل ايدي اتالي
بأسم  :شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج
العنوان  :البيره الجبل الطويل
عنوان التبليغ  :البيره الجبل الطويل

Trade Mark No.: 22703
In Class: 3
Date: 18/04/2013
In Respect of: itally perufume liquid soap
In the name of: qatr al nada industrial
production company
Address: Al bireh – jabal al tawel
Address for Services:
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( ) 438

Trade Mark No.: 22705

العالمة التجارية رقم 22705 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 18/04/2013

التاريخ 2013/04/18 :

In Respect of: Silicon conditioner

من اجل  :بلسم منعم ومطري للشعر

In the name of: qatr al nada industrial
production company

بأسم  :شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج

Address: Al bireh – jabal al tawel

العنوان  :البيره الجبل الطويل

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيره الجبل الطويل

( ) 439

العالمة التجارية رقم 22706 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/04/18 :
من اجل  :كلور قطر الندى
بأسم  :شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج
العنوان  :البيره الجبل الطويل
عنوان التبليغ  :البيره الجبل الطويل

Trade Mark No.: 22706
In Class: 3
Date: 18/04/2013
In Respect of: chlor ine qatr al nada
In the name of: qatr al nada industrial
production company
Address: Al bireh – jabal al tawel
Address for Services:
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) 440 (

Trade Mark No.: 22707

22707 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 18/04/2013

2013/04/18 : التاريخ

In Respect of: shampoo-Dish washing
liguid-gel floor cheaner-chlore

 شلمبو سائل جلي معجون بالط كلور: من اجل

In the name of: qatr al nada industrial
production company

 شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج: بأسم

Address: Al bireh – jabal al tawel

 البيره الجبل الطويل: العنوان

Address for Services:

 البيره الجبل الطويل: عنوان التبليغ

) 441 (

Trade Mark No.: 22708
In Class: 3

22708 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف

Date: 18/04/2013

2013/04/18 : التاريخ

In Respect of: Body shampoo

 شامبو للجسم: من اجل

In the name of: qatr al nada industrial
production company
Address: Al bireh – jabal al tawel
Address for Services:

 شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج: بأسم
 البيره الجبل الطويل: العنوان
 البيره الجبل الطويل: عنوان التبليغ
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( ) 442

Trade Mark No.: 22709

العالمة التجارية رقم 22709 :

In Class: 3

في الصنف 3 :
التاريخ 2013/04/18 :

Date: 18/04/2013

من اجل  :شامبو للشعر

In Respect of: hair shampoo
In the name of: qatr al nada industrial
production company

بأسم  :شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج

Address: Al bireh – jabal al tawel

العنوان  :البيره الجبل الطويل

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيره الجبل الطويل

( ) 443

العالمة التجارية رقم 22710 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/04/18 :
من اجل  :سائل جلي هايتكس
بأسم  :شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج
العنوان  :البيره الجبل الطويل
عنوان التبليغ  :البيره الجبل الطويل

Trade Mark No.: 22710
In Class: 3
Date: 18/04/2013
In Respect of: high-tex dishwash ing liquid
In the name of: qatr al nada industrial
production company
Address: Al bireh – jabal al tawel
Address for Services:
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) 444 (

Trade Mark No.: 22711

22711 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 18/04/2013

2013/04/18 : التاريخ

In Respect of: shampoo dish washing liguid
gel floor cleaner chlore
In the name of: qatr al nada industrial
production company

 شامبوا سائل جلي معجون بالط كلور: من اجل
 شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج: بأسم

Address: Al bireh – jabal al tawel

 البيره الجبل الطويل: العنوان

Address for Services:

 البيره الجبل الطويل: عنوان التبليغ

) 445 (

Trade Mark No.: 22712
In Class: 3
Date: 18/04/2013
In Respect of: carpet shampoo new active5
In the name of: qatr al nada industrial
production company
Address: Al bireh – jabal al tawel

22712 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/04/18 : التاريخ
5  شامبو سجاد نيو اكتف: من اجل
 شركة قطر الندى الصناعيه لالنتاج: بأسم
 البيره الجبل الطويل: العنوان
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيره الجبل الطويل

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  ACTIVEوالعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 446

Trade Mark No.: 22713

العالمة التجارية رقم 22713 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 18/04/2013

التاريخ 2013/04/18 :

In Respect of: Antiperspirant and
من اجل  :مضاد للعرق ،ومزيالت العرق ،والعطور،
deodorants, fragrances, soap and body wash.
والصابون ،وغسول الجسم.
In the name of: Shulton, Inc.

بأسم  :شولتون انك.
العنوان  :وان بروكتر أند غامبل بالزا ,سينسيناتي،
أوهايو  ,45202الواليات المتحدة االمريكية.

Address: One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, OH 45202, USA.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

( ) 447

العالمة التجارية رقم 22714 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/04/18 :
من اجل  :االتصاالت سلكية وال سلكية
بأسم  :شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت

Trade Mark No.: 22714
In Class: 38
Date: 18/04/2013
In Respect of: Telecommunications line
and wirless
In the name of: Sharikat Mobile AlWataniya Al-Falastiniah Lel–Etisalat

العــــــدد الثـامـــن
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العنوان  :سطح مرحبا – البيرة ،تراي فتنس سنتر،
ص.ب 4236

Address: Satah Merhaba – Al Bira, TriFitness Centre, P.O. Box 4236

عنوان التبليغ  :البيرة ،الشرفة  -عمارة برج الشيخ،
الطابق الثالث /مكتب رقم 09

Address for Services:

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

( ) 448

Trade Mark No.: 22715

العالمة التجارية رقم 22715 :

In Class: 14

في الصنف 14 :

Date: 18/04/2013

التاريخ 2013/04/18 :
من اجل  :المعادن النفيسة وكل خليط منها والمنتجات
المصنوعة من معادن نفيسة أو مطلية بها  ،غير الواردة
في فئات اخرى  ،المجوهرات واالحجار الكريمة  ،ادوات
قياس الوقت وادوات قياس الوقت الدقيقة .

In Respect of: Precious metals and their
alloys and goods in precious metals or
coated therewith, not included in other
;classes; jewellery, precious stones
horological and chronometric instruments.
In the name of: L›azurde Company for
Jewellery

بأسم  :شركة الزوردي للمجوهرات
العنوان  :ص.ب  ، 41270الرياض  ، 11521المملكة
العربية السعودية

Address: P.O. Box 41270, Riyadh 11521,
Saudi Arabia

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

( ) 449

العالمة التجارية رقم 22716 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/04/18 :

Trade Mark No.: 22716
In Class: 35
Date: 18/04/2013
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In Respect of: Advertising; business
management; business administration;
office functions; retail and whole sale;
the bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods [excluding
the transport thereof], enabling
customers to conveniently view and
purchase those goods; such services may
be provided by retail stores, wholesale
outlets, through mail order catalogues
or by means of electronic media, for
example, through web sites or television
shopping programmes in fielded of
Precious metals and their alloys and
goods in precious metals , jewellery,
precious stones, horological instruments
and watches.

العــــــدد الثـامـــن

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
 خدمات محالت، االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
 خدمات تجميع تشكيلة من، البيع بالتجزئة والجملة
 وذلك لتمكين عامة الزبائن من، السلع لصالح الغير
معاينتها وشرائها عند الحاجة (والينطوي ذلك على
 يمكن ان توفر مثل هذه الخدمات،)خدمة النقل
من خالل محالت تجزئة ومنافذ البيع بالجملة وعبر
كتالوجات الطلبات البريدية أو من خالل وسائل
 المواقع، على سبيل المثال،االتصاالت االلكترونية
 وذلك في،الشبكية أو برامج التسوق التلفزيونية
مجال المعادن النفيسة والمنتجات المصنوعة منها
والمجوهرات واالحجار الكريمة وادوات قياس الوقت
.والساعات

In the name of: L›azurde Company for
Jewellery

 شركة الزوردي للمجوهرات: بأسم

Address: P.O. Box 41270, Riyadh 11521,
Saudi Arabia

 المملكة، 11521  الرياض، 41270 ب. ص: العنوان
العربية السعودية

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: : عنوان التبليغ
فلسطين-نابلس

) 450 (

Trade Mark No.: 22717
In Class: 42
Date: 18/04/2013

22717 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2013/04/18 : التاريخ
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In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research
services; design and development of computer
hardware and software; industrial design in
the field of manufacturing of Precious metals
and their alloys and goods in precious metals
or coated therewith, jewellery, precious
stones, horological instruments and watches

العــــــدد الثـامـــن

 الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث: من اجل
 خدمات التحاليل واالبحاث، والتصميم المتعلقة بها
 خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج، الصناعية
 وذلك في،  خدمات التصميم الصناعي، الحاسوب
مجال صناعة المعادن النفيسة وكل خليط منها
والمنتجات المصنوعة منها والمجوهرات واالحجار
الكريمة وادوات قياس الوقت والساعات

In the name of: L›azurde Company for
Jewellery

 شركة الزوردي للمجوهرات: بأسم

Address: P.O. Box 41270, Riyadh 11521,
Saudi Arabia

 المملكة، 11521  الرياض، 41270 ب. ص: العنوان
العربية السعودية

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: : عنوان التبليغ
فلسطين-نابلس

) 451 (

Trade Mark No.: 22718
In Class: 16
Date: 21/04/2013

22718 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/04/21 : التاريخ

In Respect of: maouad altojeeh o altadrees
ada alajhiza

) مواد التوجيه و التدريس (عدا االجهزه: من اجل

In the name of: sharikat intelligent mental
arithmetic sdn bhd

 اريثماتك س د ن- شركة انتيليجنت مينتل: بأسم
ب هـ د

Address: Malaysia- 4-15-Jalan USJ Sentral
1,USJ Sentral,Persiaran Subang 1 ,47600
Subang jaya , Selangor Darul Ehsan

 يو1  –جاالن يو س ج سنترال15-4 -  ماليزيا: العنوان
 سوبانغ47600 ،1 سج سنترال – بيرثياران سوبانغ
جايل – سيالنغور – دارول احسان

Address for Services:

 غزه-  فلسطين: عنوان التبليغ
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( ) 452

Trade Mark No.: 22719

العالمة التجارية رقم 22719 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 22/04/2013

التاريخ 2013/04/22 :
من اجل  :الورق الصحي ومنتوجات الورق من جميع
االنواع ويشمل ذلك المحارم والمناديل الورقية وورق
التواليت وبشاكير الورق والشاش الورقي المستعمل
للوجه والشاش المستعمل للتنظيف وفوط الورق
وفوط االطفال والمطبوعات وورق المراسالت والدفاتر
بجميع انواعها واشكالها

In Respect of: hygienic paper and paper
products of all kinds,including paper
tissues ,toilet paper , paper towels ,
tissue paper , tissus paper for cleaning
purposes , tissus paper nepkins and
baby diapers and all printed matter and
stationery and copy books of all types
and kinds
In the name of: amin mahmod taher
zughibi

بأسم  :امين محمود طاهر زغيبي

Address: jinin hy albsateen

العنوان  :جنين حي البساتين
عنوان التبليغ  :جنين حي البساتين

Address for Services: jinin hy albsateen

( ) 453

العالمة التجارية رقم 22720 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/22 :

Trade Mark No.: 22720
In Class: 30
Date: 22/04/2013
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من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
االصطناعية؛ االرز؛ التابيوكا والساغو؛ الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز
والفطائر والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عسل
النحل والعسل األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛
الملح؛ الخردل؛ الخل والصلصات (التوابل)؛
البهارات؛ الثلج.

In Respect of: 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.
In the name of: Moon Valley Enterprises Ltd

بأسم  :مون فالي انتبرايزز ليمتد

Address: CCC House, 11A West Halkin
العنوان  :سي سي سي هاوس11 ،أ ويست هالكين
ستريت ،لندن ،إس دبليو  1إكس  8جي إل ،المملكة Street, London SWIX 8JL United Kingdom

المتحدة
Address for Services:

عنوان التبليغ  :كمال ومشاركوه ،عمارة أبراج العين –
الشرفة ،البيرة

( ) 454

العالمة التجارية رقم 22722 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/04/22 :
من اجل  :عطور .زيوت عطرية
بأسم  :حكمت عادل سلمان دويكات
العنوان  :نابلس  -بالطه  -شارع بيت فوريك  -جوال :
0599389053

Trade Mark No.: 22722
In Class: 3
Date: 22/04/2013
In Respect of: perfumery essential oils
In the name of: hikmat adel salman duoekat
 Address: nablus-blatah - sher› bet fuoriekjawwal :059989053

عنوان التبليغ  :نابلس  -بالطه  -شارع بيت فوريك Address for Services: nablus-blatah - sher› -
bet fuoriek - jawwal :059989053
جوال 0599389053 :

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة معطر والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) 455 (

Trade Mark No.: 22723

22723 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 22/04/2013

2013/04/22 : التاريخ

In Respect of: Pasta and macaroni and
vermicelli products

 منتوجات الباستا والمعكرونة والشعيرية: من اجل

In the name of: Khalil Fuad Khalil Abu-Aita
Address: Saint Joseph Street, Bethlehem,
The West Bank
Address for Services:

 خليل فؤاد خليل ابو عيطة: بأسم
 الضفة الغربية, بيت لحم, شارع ماريوسف: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 456 (

Trade Mark No.: 22724
In Class: 43
Date: 22/04/2013
In Respect of: Services for providing food
and drink
In the name of: Mohsen Kamel Jadallah Nazzal

22724 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2013/04/22 : التاريخ
 خدمات التزويد بالطعام والشراب: من اجل
 محسن كامل جادالله نزال: بأسم

Address: Al-Sahl Street, Beit Jala,
Bethlehem, The West Bank

 الضفة, بيت لحم, بيت جاال, شارع السهل: العنوان
الغربية

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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( ) 457

Trade Mark No.: 22725

العالمة التجارية رقم 22725 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 22/04/2013

التاريخ 2013/04/22 :
من اجل  :خمائر لبنية لالستخدام الصيدالني والكتوز،
مستحضرات من الفيتامينات ،إضافات غذائية
لألغراض الطبية ،أغذية للرضع واألطفال وبخاصة:
الدقيق اللبني والحليب ومسحوق الحليب والشوربات
وعصيدة دقيق الذرة النشوي والفواكه المطبوخة
والخضراوات المهروسة وعصائر الفواكه وعصائر
الخضراوات.

In Respect of: Lactic Ferments of
pharmaceutical use and lactose, preparation
of Vitamins. Nutritional additives for
medical purposes. Food for babies with
knowing: Lacteal flour, milks, Powder
milks, Soups, cornflour gruels, stewed
fruits, vegetables puree, fruit juice and
vegetables juice.

بأسم  :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

( ) 458

العالمة التجارية رقم 22726 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/04/22 :

Trade Mark No.: 22726
In Class: 29
Date: 22/04/2013
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من اجل  :حليب ،مسحوق الحليب ،حليب هالمي ،حليب
منكه وحليب مخفوق ،منتجات الحليب وخاصة حلوى
الحليب ،لبن زبادي وشراب لبن زبادي وشراب لبن الزبادي
وجبنة حلوم ،مشروبات منكهة أو سادة تتكون أساسا
من الحليب أو منتجات الحليب ،مشروبات حليب مصنوعة
أساسا من الحليب ،مشروبات حليب تشتمل على الفواكه
ومنتجات حليب متخمر منكهة أو غير منكهة

In Respect of: Milk, milk powder, gelled,
flavoured and whipped milk, milk products,
namely :milky desserts, yoghurts, yoghurt
drinks, cottage cheese, plain or flavoured
beverages composed mainly of milk or milk
products, milky beverages mainly made
of milk, milky beverages comprising fruit,
fermented plain or flavoured milky products.

بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

( ) 459

العالمة التجارية رقم 22727 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/22 :
من اجل  :بسكويت ،كسترد ،موسيه الشوكوالته،
حلويات الموسيه ،حلوى،حلويات ،شوكوالتة ،عصيدة
أساسها الحليب ،فطائر ،كعك باألرز ،كعك السميد،
حلوى مصنوعة من الحبوب،مهلبية األرز ،مشروبات
أساسها الكاكاو أو القهوة أو الشوكوالته أو الشاي،
مثلجات صالحة لألكل ،مثلجات صالحة لألكل محضرة
أساسًا من الزبادي ،البوظة (اآليسكريم) ،المثلجات
المائية (مثلجات صالحة لألكل) ،زبادي مجمد (مثلجات
َّ
صالحة لألكل) ،مثلجات منكهة.

Trade Mark No.: 22727
In Class: 30
Date: 22/04/2013
In Respect of: Biscuits, custard,
chocolate mousses, desserts as mousses
(confectionery ) ,confectionery ,sweets
chocolate, milk-based gruel, pastries,
Rice cakes, Semolina cakes, dessert
made from cereals, rice pudding, cocoa
,coffee, chocolate or tea-based beverages.
Edible ices, edible ices essentially made
of yoghurt, ice creams, water ices (edible
ices), frozen yoghurts (edible ices),
flavoured ice.
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بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

( ) 460

العالمة التجارية رقم 22728 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/04/22 :
من اجل  :مياه عادية وفوارة (معدنية أو غير معدنية)،
عصائر فواكه أو خضروات ،مشروبات فواكه أو خضروات،
ليمونادة ،ماء الصودا ،شراب مركز ،مستحضرات
مشروبات ،شراب مركز للمشروبات ،مستخلصات فواكه
أو خضار فواكه خالية من الكحول ،مشروبات خالية من
الكحول.

Trade Mark No.: 22728
In Class: 32
Date: 22/04/2013
In Respect of: Still or sparkling water
(mineral or non mineral) fruit or vegetable
juices, fruit or vegetables drinks,
lemonades, sodas, sorbet drinks, drink
preparations, syrups for drinks, alcoholfree fruit or vegetable extracts, alcohol-free
drinks.

بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:
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Trade Mark No.: 22729
In Class: 35
Date: 22/04/2013

22729 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/04/22 : التاريخ

In Respect of: Wholesale and retail
 خدمات تجارة الجملة والتجزئة وال سيما من: من اجل
trade services notably through of
خالل الشبكات الحاسوبية العالمية (االنترنت) فيما
global computer networks (Internet) in
،يتعلق بالمشروبات والمواد الغذائية وخصوصًا الحليب
connection with beverages and foodstuffs,
 خدمات.منتجات الحليب والمثلجات الصالحة لألكل
and especially milk, milk products and
عرض البضائع على وسائل االتصال (ألغراض البيع
edible ices, Presentation of goods on
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات.)بالتجزئة أو بالجملة
communication media (for retail or
wholesale purposes), Advertising; Business ، خدمات اإلعالن على شبكة الكمبيوتر.إدارة األعمال
management; Business administration.
خدمات نشر نصوص الدعاية واإلعالن ؛ خدمات نشر
Online advertising on a computer network;  خدمات المساعدة،اإلعالنات؛ خدمات العالقات العامة
publication of publicity texts; public
، خدمات إدارة األعمال،في ترويج السلع لآلخرين
relation, sales promotion assistance for
خدمات إدارة األعمال في مجال التراخيص للسلع
others, business administration of licenses
، خدمات اإلعالن بالبريد المباشر،والخدمات من اآلخرين
for goods and services of others, direct
mail advertising; Commercial information, . خدمات عرض السلع،خدمات المعلومات التجارية
Demonstration of goods. Organization of
خدمات تنظيم المعارض التجارية لغايات تجارية أو
exhibitions and trade fairs for commercial
 بما في ذلك اإلعالن، خدمات الدعاية واإلعالن.إعالنية
or advertising purposes, Advertising
عن طريق شبكة الكمبيوتر على شكل بيانات أو نص
, including Via computer networks in
أو صورأو أصوات أو جميعها لبيع المنتجات أو خدمات
the form of data, text, images, sounds
توفير المعلومات حول البضائع ألغراض،البيع بالتجزئة
or all combinations thereof for selling
products and retailing services as well as
 خدمات تجميع البضائع المتنوعة في.اإلعالن والبيع
provision of information about products for مجال الصحة والمشروبات لمصلحة اآلخرين (بإستثناء
advertising and sales purposes. Bringing
 ليتيح للزبائن معاينة و شراء تلك البضائع, )نقلها
together for the benefit of others of a
 وأيضًا من خالل،براحة من تجار الجملة والتجزئة
variety of goods ( excluding the transport
.شبكات الكمبيوتر العالمية
thereof) in the field of food and beverages
to allow customers to view and buy them
conveniently from a wholesaler or a
retailer, also by means of global computer
networks ( Internet ).
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بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

( ) 462

العالمة التجارية رقم 22730 :
في الصنف 36 :
التاريخ 2013/04/22 :

Trade Mark No.: 22730
In Class: 36
Date: 22/04/2013

من اجل  :خدمات جمع التبرعات الخيرية ،خدمات
دراسات وتمويل المشاريع المخصصة للمنظمات غير
الربحية :تمويل برامج البحوث في مجال الصحة والمواد
الغذائية والتغذية؛ خدمات الرعاية المالية.

In Respect of: Charitable fund
raising; financing studies and projects
dedicated to non-profit –making
organizations ; Financing research
programs in the field of health ,
foodstuffs and nutrition ; Financial
Sponsorship.

بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

2013/9/10
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Trade Mark No.: 22733
In Class: 41
Date: 22/04/2013
In Respect of: Education; providing of
training; entertainment; sporting and
cultural activities; Teaching; providing
information relating to entertainment
or education ,recreation facilities ,
publication of books, organization of
competitions (education or entertainment),
arranging and conducting of colloquiums,
conferences or congresses, arranging of
exhibitions for cultural or educational
purposes, arranging and conducting of
workshops ( training),organization of sports
competitions, games offered online through
a computer network ,electronic publication
of books and periodicals online, micropublishing, production of audiovisual
programs Broadcasting of audiovisual
programs via global communication
networks ( internet ). Entertainment and
games provided over fixed and mobile
communication networks.

22733 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/04/22 : التاريخ
 خدمات توفير، خدمات التربية والتعليم: من اجل
التدريب؛ خدمات الترفيه؛ خدمات الرياضة والنشاطات
الثقافية؛ خدمات التدريس؛ خدمات توفير المعلومات
المتعلقة بالترفيه والتعليم؛ خدمات توفير تسهيالت
االستجمام؛ خدمات نشر الكتب؛ خدمات تنظيم
 خدمات،)المباريات أو المنافسات (للتعليم أو الترفيه
ترتيب وتنظيم الندوات والمؤتمرات أو اللقاءات
 خدمات،وترتيب المعارض ألغراض ثقافية أو تعليمية
 خدمات،)ترتيب وتنظيم ورشات العمل (التدريب
 خدمات األلعاب المعروضة،تنظيم المباريات الرياضية
 خدمات النشر،على االنترنت عن طريق شبكة الكمبيوتر
،االكتروني للكتب والنشرات الدورية عبر االنترنت
 خدمات إنتاج البرامج السمعية.خدمات النشر الدقيق
 خدمات بث البرامج السمعية البصرية عن.البصرية
 خدمات.)طريق شبكات االتصال العالمية (االنترنت
الترفيه واأللعاب المتوفرة على شبكات االتصال
.الثابتة والمتنقلة

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

 كومباني جيرفيس دانون: : بأسم

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

 فرنسا، باريس75009 ، بوليفارد هاوسمان17 : العنوان

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: : عنوان التبليغ
فلسطين-نابلس
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( ) 464

Trade Mark No.: 22736

العالمة التجارية رقم 22736 :

In Class: 42

في الصنف 42 :

Date: 22/04/2013

التاريخ 2013/04/22 :
من اجل  :خدمات األبحاث العلمية ،الدراسات والتطوير
في مجال الصحة والمواد الغذائية والتغذية

In Respect of: Scientific research, studies
and development in the field of health,
foodstuffs and nutrition.

بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

( ) 465

العالمة التجارية رقم 22737 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/04/22 :
من اجل  :خدمات المطاعم (الغذاء)؛ خدمات اإليواء المؤقت.
خدمات الحانات .خدمات التزويد بالطعام والشراب.
خدمات الفنادق وخدمات حجز مرافق االيواء المؤقت.
مطاعم الوجبات السريعة والخفيفة .خدمات الكافتيريات،
خدمات المطاعم المؤقتة أو المتنقلة (الكانتينات).
بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون

Trade Mark No.: 22737
In Class: 43
Date: 22/04/2013
In Respect of: Restaurant services (food),
Temporary accommodation, Bar Services.
food and drink catering services. Hotels.
Reservation of temporary accommodation.
Fast-food restaurants and snackbars,
Cafeterias, canteens
In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE
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العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

( ) 466

Trade Mark No.: 22740

العالمة التجارية رقم 22740 :

In Class: 44

في الصنف 44 :

Date: 22/04/2013

التاريخ 2013/04/22 :

In Respect of: Consulting services on
health, foodstuffs and nutrition; dietary
consulting and consulting in the field of
foodstuffs in general.

من اجل  :خدمات استشارية في مجال الصحة والمواد
الغذائية والتغذية؛ خدمات االستشارات الغذائية
واالستشارات في مجال المواد الغذائية بشكل عام.
بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

العنوان  17 :بوليفارد هاوسمان 75009 ،باريس ،فرنسا

Address: 17,boulevard Haussmann 75009
Paris, France

عنوان التبليغ  : :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس-فلسطين

Address for Services:

( ) 467

العالمة التجارية رقم 22776 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/04/23 :

Trade Mark No.: 22776
In Class: 29
Date: 23/04/2013
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In Respect of: canned fish

من اجل  :اسماك معلبة

In the name of: abu allan trading company

بأسم  :شركة ابو عالن التجارية

Address: al khali al dahrieh

العنوان  :الخليل الظاهرية ت2244661

Address for Services: al khali al dahrieh

عنوان التبليغ  :الخليل الظاهرية ت2244661

( ) 468

العالمة التجارية رقم 22777 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/23 :
من اجل  :البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز
والتابيوكا والساجور ،وما يقوم مقام البن ،المتة-
الدقيق والمستحضرات المصنوعة من الحبوب–
الخبز والكعك والفطائر والحلويات– الخميرة
ومسحوق الخبيز– مساحيق غذائية– مقبالت
غذائية– الحالوة والطحينة -على المثلجات–
الثلج– البوظة -عسل النحل والعسل األسود -على
الملح– الخردل– الفلفل– التوابل– الخل– الصلصة-
الشوكوالته والمغطسات والبسكويت– حبوب
شوكوالته ملبسة -السكاكر– العلكة– الراحة–
مصاص األطفال– ملبس– قضامة سكرية–
فوندان.
بأسم  :شركة درس للتجارة العامة والنقليات

Trade Mark No.: 22777
In Class: 30
Date: 23/04/2013
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals,
;bread, pastry and confectionery,ices
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
;)mustard; vinegar,sauces (condiments
spices; ice

In the name of: Company Darras Trade and
Transport

العنوان  :رام الله  /المنطقة الصناعية  /خلف مصنع
سلفانا

Address: Ramallah/ Industrial ALmntah /
behind factory slvana

عنوان التبليغ  :رام الله مقابل بوظة بلدنا جوال رقم
0597951303

Address for Services:
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( ) 469

Trade Mark No.: 22778

العالمة التجارية رقم 22778 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 24/04/2013

التاريخ 2013/04/24 :

من اجل  :المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس In Respect of: Clothing, footwear, headgear
, underwear
والمالبس الداخلية

بأسم  :شركة البيت السعيد لتجارة االلبسه

In the name of: SHAREKT AL BAYET AL
SAE›ED LETJERT AL ALBESEH

العنوان  :نابلس  -المركز التجاري

Address: NABLUS AL MARKZ AL TEJARE
Address for Services: NABLUS AL
MARKZ AL TEJARE

عنوان التبليغ  :نابلس  -المركز التجاري

( ) 470

العالمة التجارية رقم 22780 :
في الصنف 39 :
التاريخ 2013/04/24 :
من اجل  :النقل والتخزين (نقل األشخاص والبضائع–
وتأجير السيارات).
بأسم  :شركة الطيف لتأجير السيارات
العنوان  :طوباس
عنوان التبليغ  :شركة الطيف لتاجير السيارات-االرسال
–عمارة االرسال – الطابق الثاني

Trade Mark No.: 22780
In Class: 39
Date: 24/04/2013
In Respect of: Transport; packaging and
storage of goods; travel arrangement
In the name of: Al-taif Rent car
Address: Toubas
Address for Services:
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( ) 471

Trade Mark No.: 22781

العالمة التجارية رقم 22781 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 24/04/2013

التاريخ 2013/04/24 :
من اجل  :البيرة (الجعة والبيرة السوداء) -المياه
المعدنية والغازية -الشراب ويره من المستحضرات
لعمل المشروبات– عصير الفواكه والمشروبات التي
أساسها عصير الفواكه– ماء الورد– ماء الزهر.

In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages

بأسم  :شركة كوول للصناعة والتجارة

In the name of: shrkat cool llsnaa w altgara
Address: nileen- ramallah

العنوان  :نعلين -رام الله

Address for Services: nileen- ramallah

عنوان التبليغ  :نعلين -رام الله

( ) 472

العالمة التجارية رقم 22782 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/04/24 :
من اجل  :البيرة (الجعة والبيرة السوداء) -المياه
المعدنية والغازية -الشراب ويره من المستحضرات
لعمل المشروبات– عصير الفواكه والمشروبات التي
أساسها عصير الفواكه– ماء الورد– ماء الزهر.
بأسم  :شركة كوول للصناعة والتجارة
العنوان  :نعلين  -رام الله
عنوان التبليغ  :نعلين  -رام الله

Trade Mark No.: 22782
In Class: 32
Date: 24/04/2013
In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages
In the name of: shrkat cool llsnaa w
altegara
Address: nileen-ramallah
Address for Services: nileen-ramallah
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( ) 473

Trade Mark No.: 22783

العالمة التجارية رقم 22783 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 25/04/2013

التاريخ 2013/04/25 :

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

من اجل  :المالبس ،البسة القدم ,اغطية الراس.
بأسم  :شركة خياط وقصار للتجارة المحدودة
المسوولية

In the name of: khaiyat end kassar for
trading Limited Liability Company

العنوان  :داريا الحي الشرقي  -شارع دمشق  -عقار
, 1753سوريا

Address: Daraya .Eastern Part - Damascus
Street - Rral Estate No . 1753.Syria

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 474

العالمة التجارية رقم 22782 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/04/24 :

Trade Mark No.: 22782
In Class: 32
Date: 24/04/2013

من اجل  :البيرة (الجعة والبيرة السوداء) -المياه
المعدنية والغازية -الشراب ويره من المستحضرات
لعمل المشروبات– عصير الفواكه والمشروبات التي
أساسها عصير الفواكه– ماء الورد– ماء الزهر.

In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages

بأسم  :شركة كوول للصناعة والتجارة

In the name of: shrkat cool llsnaa w altegara

العنوان  :نعلين  -رام الله
عنوان التبليغ  :نعلين  -رام الله

Address: nileen-ramallah
Address for Services: nileen-ramallah
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( ) 475

Trade Mark No.: 22785

العالمة التجارية رقم 22785 :

In Class: 14

في الصنف 14 :

Date: 25/04/2013

التاريخ 2013/04/25 :
من اجل  :ساعات اليد والجيب ,ساعات ,أدوات قياس
الزمن وأجزائها ولوازمها.

In Respect of: watches, clocks, and other
horological instruments and parts and
fittings thereof.

In the name of: Citizen Holdings Kabushiki
بأسم  :سيتزن هولدينغز كابوشيكي كايشا (سيتزن
Kaisha also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.
هولدينغز كو  ،ليمتد)

العنوان  – 6 ، 12 – 1 :تشومي تاناشي – تشو  ،نيشي
 -طوكيو – شي  ،طوكيو اليابان

Address: -12, 6-chome Tanashi-cho, Nishi
-Tokyo-Shi, Tokyo , Japan

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 476

العالمة التجارية رقم 22786 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/04/25 :

Trade Mark No.: 22786
In Class: 5
Date: 25/04/2013

من اجل  :المستحضرات الصيدالنية.

In Respect of: Pharmaceutical Preparations.

بأسم  :ف .هوفمان – ال روش آ ج

In the name of: F. Hoffmann-La Roche AG

العنوان  :غرينزاتيشر ستراسي  4070 ، 124بال ،
سويسرا

Address: Grenzacherstrasse 124, 4070
Basel, Switzerland

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة  -ص
ب 4472

Address for Services:
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( ) 477

Trade Mark No.: 22787

العالمة التجارية رقم 22787 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 25/04/2013

التاريخ 2013/04/25 :

In Respect of: Energgy Drink

من اجل  :مشروبات الطاقة

In the name of: Shrkat Cool IIsnaa w altegara

بأسم  :شركة كوول للصناعة والتجارة
العنوان  :شركة كوول للصناعة والتجارة  -نعلين -
رام الله

Address: Cool trade & industry company /
nileen-ramallah

عنوان التبليغ  :نعلين  /رام الله جوال رقم 0599989740
هاتف 2481215

Address for Services:

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

( ) 478

العالمة التجارية رقم 22788 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/04/25 :

Trade Mark No.: 22788
In Class: 37
Date: 25/04/2013

من اجل  :أعمال البناء والتصليحات.

;In Respect of: Building construction
repair; installation services

بأسم  :عصام سعيد طاهر ابراهيم

In the name of: Isam Said Taher Ibrahim

العنوان  :عمارة السالم /البيرة /شارع االرسال
عنوان التبليغ  :عمارة السالم /البيرة /شارع االرسال

Address: Street alsalam building/ albereh/ alersal
Address for Services: Street alsalam
building/ albereh/ alersal
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) 479 (

Trade Mark No.: 22789

22789 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 25/04/2013

2013/04/25 : التاريخ

In Respect of: JUCE

. عصائر: من اجل

In the name of: Mohanad Abu zianeh

 مهند كامل داود ابو زينة: بأسم

Address: HEBRON - ALMASKOBIA ST

شارع المسكوبية/  الخليل: العنوان

Address for Services: HEBRON ALMASKOBIA ST

شارع المسكوبية/  الخليل: عنوان التبليغ

) 480 (
Trade Mark No.: 22790
In Class: 29
Date: 25/04/2013
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, frozen, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and, milk products,
edible oils and fats.extracMeat, fish, poultry
and game; meat extracts; preserved, frozen,
dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes; eggs, milk and,
milk products, edible oils and fats.ts;
preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs,
milk and milk products; edible oils and fats

22790 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/04/25 : التاريخ
،  اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد: من اجل
 فواكه وخضروات محفوظة ومجففة، خالصات اللحم
 هالميات (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة، ومطهوة
 الزيوت،  البيض والحليب ومنتجات الحليب، بالسكر
والدهون الصالحة لالكل
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بأسم  :شركة ابناء عبد الرحمن العبد العزيز الشعالن
للتجارة

In the name of: Abdulrahman Alabdul Aziz
Alshalan Sons co .for trading.

العنوان  :ص ب  1200الرياض ، 11431المملكة
العربية السعودية

Address: p.o.Box 1200 ,riyadh 11431,
saudi Arabia

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

( ) 481

العالمة التجارية رقم 22792 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/25 :

Trade Mark No.: 22792
In Class: 30
Date: 25/04/2013

من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز
والتابيوكا والساغو والبن االصطناعي  ،الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز
والفطائر والحلويات والحلويات المثلجة  ،عسل
النحل والعسل االسود  ،الخميرة ومسحوق الخبيز ،
الملح والخردل والخل والصلصة  ،التوابل  ،البهارات،
الثلج .

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

بأسم  :شركة ابناء عبدالرحمن العبدالعزيز الشعالن
للتجارة.

In the name of: : Abdulrahman
Alabdul Aziz Alshalan Sons Co. For
Trading.

العنوان  :ص.ب  ، 1200الرياض  ، 11431المملكة
العربية السعودية

Address: : P.O.Box 1200, Riyadh 11431,

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

2013/9/10
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) 482 (

Trade Mark No.: 22794

22794 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 25/04/2013

2013/04/25 : التاريخ

In Respect of: PAKET OF CIGARETTE
In the name of: SHAREKAT YA›ABD
LLDUKHAN WALTJARA ALA›MAH

 السجائر: من اجل
 شركة يعبد للدخان والتجارة العامة واالستيراد: بأسم
والتصدير

Address: YA›ABD- ALHARA ALQEBIA/
SHAREHMASNA› ALDUKHAN

 شارع مصنع الدخان-  الحارة القبلية-  يعبد: العنوان

Address for Services: YA›ABD- ALHARA
ALQEBIA/SHAREHMASNA› ALDUKHAN

 شارع مصنع-  الحارة القبلية-  يعبد: عنوان التبليغ
الدخان

) 483 (

Trade Mark No.: 22795
In Class: 18
Date: 27/04/2013
In Respect of: Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials
and not included in other classes; animal
skins, hides; trunks and travelling bags;
umbrellas and parasols; walking sticks;
whips, harness and saddlery.

22795 : العالمة التجارية رقم
18 : في الصنف
2013/04/27 : التاريخ
َ
 جلود وجلود مقلدة وسلع مصنوعة من هذه: من اجل
المواد غير واردة في فئات أخرى؛ جلود حيوانات
مدبوغة وغير مدبوغة؛ صناديق وحقائب سفر؛ مظالت
واقية من المطر ومن الشمس وعصي للمشي؛ سياط
.وأطقم أحزمة وسروج للحيوانات
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بأسم  :المؤسسة العامة للحي الثقافي

In the name of: Cultural Village Foundation

العنوان  :ص  .ب  22899الدوحة  ،قطر

Address: P.O. Box 22899, Doha, Qata
Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

( ) 484

Trade Mark No.: 22796

العالمة التجارية رقم 22796 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 28/04/2013

التاريخ 2013/04/28 :

In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions.

من اجل  :خدمات اإلعالن  ،خدمات إدارة األعمال ،
خدمات ضبط األعمال  ،خدمات أعمال المكاتب .

In the name of: Cultural Village Foundation

بأسم  :ص  .ب  22899الدوحة  ،قطر

Address: P.O. Box 22899, Doha, Qata

العنوان  :المؤسسة العامة للحي الثقافي
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 485

العالمة التجارية رقم 22797 :
في الصنف 41 :

Trade Mark No.: 22797
In Class: 41

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 28/04/2013

التاريخ 2013/04/28 :

من اجل  :خدمات التعليم ،خدمات التدريب ،خدمات ;In Respect of: Education; providing of training
التسلية والترفيه ،خدمات النشاطات الرياضية والثقافيةentertainment; sporting and cultural activities. .
In the name of: Cultural Village Foundation

بأسم  :ص  .ب  22899الدوحة  ،قطر

Address: P.O. Box 22899, Doha, Qata

العنوان  :المؤسسة العامة للحي الثقافي

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

( ) 486

Trade Mark No.: 22798

العالمة التجارية رقم 22798 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 28/04/2013

التاريخ 2013/04/28 :
من اجل  :الدارات المتكاملة؛ مجموعات شرائح
الكمبيوتر؛ بطاقات الرسومات؛ مجموعات شرائح
الرسومات عالية الوضوح.

;In Respect of: circuits; computer chipsets
graphics cards; HD graphic chipsets.
In the name of: Intel Corporation

بأسم  :إنتيل كوربوريشن

العنوان  2200 :ميشيون كوليج بوليفارد  ،سانتا كالرا Address: 2200 Mission College Boulevard, ،
كاليفورنيا  ، 8119 – 95052الواليات المتحدة األمريكية Santa Clara, California, 95052?8119 U.S.A.

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 487

العالمة التجارية رقم 22799 :
في الصنف 32 :

Trade Mark No.: 22799
In Class: 32
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التاريخ 2013/04/28 :

Date: 28/04/2013

من اجل  :مياة معدنية

In Respect of: drinking water
In the name of: MUNTASER BELLAH
EMAD HAMED NATSHEH

بأسم  :منتصر بالله عماد حامد النتشة

Address: ALKHALI MURABA›T SABTA

العنوان  :الخليل مربعة سبتا 0569949949

Address for Services: ALKHALI
MURABA›T SABTA

عنوان التبليغ  :الخليل مربعة سبتا 0569949949

( ) 488

العالمة التجارية رقم 22800 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2013/04/28 :
من اجل  :الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث
والتصميم المتعلقة بها -خدمات التحاليل واالبحاث
الصناعية -خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج
الكمبيوتر– خدمات قانونية.
بأسم  :شركة دارتك للحلول االلكترونية

Trade Mark No.: 22800
In Class: 42
Date: 28/04/2013
In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research
services; design and development of
computer hardware and software; legal
services.
In the name of: Dartech for electronic
solutions

العنوان  :رام الله -شارع االرسال  -عمارة السالم -
الطابق االول

Address: Ramallah, irsal str, salam bldg.,
)1st flr (022967222

عنوان التبليغ  :رام الله -شارع االرسال  -عمارة السالم
 -الطابق االول

Address for Services: Ramallah, irsal str,
)salam bldg., 1st flr (022967222

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( ) 489

Trade Mark No.: 22801

العالمة التجارية رقم 22801 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 28/04/2013

التاريخ 2013/04/28 :

In Respect of: Coffee,

من اجل  :البن

In the name of: sultan abedulmalek taher
khalefah

بأسم  :سلطان عبد الملك طاهر خليفه

Address: jeneen_seres_tel 0597438018

العنوان  :جنين _سيريس_جوال 0597438018
عنوان التبليغ  :جنين _سيريس_جوال 0597438018

Address for Services: jeneen_seres_tel
0597438018

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة بن COFFEEذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 490

العالمة التجارية رقم 22802 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/04/29 :

Trade Mark No.: 22802
In Class: 35
Date: 29/04/2013

من اجل  :تحرير ونشر االخبار  -التصوير الفوتوغرافي
والفيديو  -المونتاج (تحرير فيديو) االذاعي والمرئي
 االنتاج االعالمي (برامج اذاعية وتلفزيونية ،افالموثائقية ودرامية).

In Respect of: in resbect of (a) ..news /
photographing - media producing (editingfilming - documentaries and drama
)programs - radio and tv produing

بأسم  :محمد خضر شحادة عمر

In the name of: Mohammed khader s . Omar

2013/9/10
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Address: Bthlehem - Bab zuqaq - gallery floor 1
Address for Services: Bthlehem - Bab
zuqaq - gallery floor 1

العــــــدد الثـامـــن

 عمارة الجاليري-  باب الزقاق-  بيت لحم: العنوان
 عمارة الجاليري-  باب الزقاق-  بيت لحم: عنوان التبليغ
press قبول مشروط لطلب التسجيل بوجودة كلمة

) 491 (

Trade Mark No.: 22804
In Class: 38
Date: 29/04/2013
In Respect of: Telecommunications
services; communications services;
telephone, mobile telephone, facsimile,
telex, message collection and transmission,
radio-paging, call diversion, answerphone,
directory enquiries and electronic mail
services; transmission, delivery and
reception of sound, data, images, music
and information; electronic message
delivery services; on-line information
services relating to telecommunications;
data interchange services; transfer of
data by telecommunication; satellite
communication services; broadcasting
services; broadcasting or transmission of
radio or television programmes and of
films, teleshoppping and webshopping
programmes; videotext, teletext and
viewdata services; broadcasting and
delivery of multimedia content over
electronic communications networks;

22804 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/04/29 : التاريخ
 خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛: من اجل
 خدمات، الهاتف النقال، الهاتف،خدمات اإلتصاالت
 البيجر، جمع ونقل الرسائل، التلكس، البريد الفاكس
، الرد اإللي، تحويل المكالمات،عن طريق الراديو
دليل اإلستعالمات وخدمات البريد اإللكتروني؛ نقل
 الموسيقى، الصور، البيانات،وتسليم وإستالم الصوت
و المعلومات؛ خمات استقبال الرسائل اإللكترونية؛
خدمات المعلومات على الخط المتعلقة باالتصاالت
السلكية والالسلكية؛ تبادل خدمات البيانات؛ نقل
البيانات عن طريق االتصاالت السلكية والالسلكية؛
خدمات األقمار الصناعية؛ خدمات البث اإلذاعي؛ البث
 وبرامج،اإلذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز واألفالم
التسوق عن طريق الهاتف واإلنترنت؛ نصوص
 نصوص مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛،الفيديو
البث وإيصال محتوى الوسائط المتعددة عبر شبكات
االتصاالت اإللكترونية ؛
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video messaging services; video
conferencing services; video
telephone services; telecommunication
of information (including web
pages), computer programs and
any other data; providing user
access to the Internet; providing
telecommunications connections or
links to the Internet or databases;
providing user access to the Internet
(service providers); provision and
operation of electronic conferencing,
discussion groups and chat rooms;
providing access to digital music
websites on the Internet; providing
access to MP3 websites on the
Internet; delivery of digital music by
telecommunications; providing access
to telecommunications infrastructures
for other operators; operating
and providing search engines;
telecommunication access services;
computer aided transmission of
messages and images; communication
by computer; news agency services;
transmission of news and current
affairs information; hire, leasing
or rental of apparatus, instruments,
installations or components for use in
the provision of the aforementioned
services; advisory, information and
consultancy services relating to all the
aforementioned.

خدمات المراسلة عبر الفيديو؛ خدمات اإلتصال عن
طريق الفيديو كونفرنس؛ خدمات اإلتصال عن طريق
الفيديو؛ االتصاالت السلكية والالسلكية للمعلومات
 برامج الكمبيوتر وأية،)(بما في ذلك صفحات الويب
بيانات أخرى؛ توفير وصول المستخدم الى اإلنترنت؛
وتوفير االتصاالت السلكية والالسلكية أو وصالت
إلى شبكة اإلنترنت أو قواعد البيانات؛ وتوفير وصول
،)المستخدم إلى شبكة االنترنت (مقدمي الخدمات
 مجموعات،وتوفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية
النقاش وغرف الشات؛ توفير امكانية الوصول الى
مواقع اإلم بي ثري على مواقع على النت؛ توفير
،الدخول الى المواقع الموسيقية الرقمية على االنترنت
استقبال الموسيقى الرقمية بواسطة اإلتصاالت
السلكية والالسلكية؛ توفير سبل الوصول إلى البنية
التحتية لمشغلي االتصاالت السلكية والالسلكية
األخرى؛ تشغيل وتوفير محركات البحث؛ خدمات
وصول اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ اإلنتقال
بمساعدة الحاسوب للرسائل والصور؛ اإلتصال
عبر الكومبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل األخبار
 التأجير و،ومعلومات عن الشؤون الحالية؛إستئجار
التأجير التمويلي لألجهزة واألدوات والمنشآت أو
مكونات الستخدامها في توفير الخدمات المذكورة
آنفا؛ االستشارية والمعلومات والخدمات االستشارية
.المتعلقة المذكورة آنفا جميعا

In the name of: Sharekat Al Etsalaat Al
falstinya Al Mosahmeh Al Amma Al
Mahdoda.

 شركة االتصاالت الفلسطينة المساهمة العامة: بأسم
.المحدودة

Address: Ramallah – Al Bireh
Address for Services:

 البيرة/  رام الله: العنوان
Bireh-AL-Bireh Commercial Center. : عنوان التبليغ
Bldg 6th floor P.O.BOX (3663) AL-Bireh

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

347

( ) 492

Trade Mark No.: 22805

العالمة التجارية رقم 22805 :

In Class: 30

في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/29 :

Date: 29/04/2013

من اجل  :األرز

In Respect of: rice
In the name of: SHAREKAT PIONEER
LLTEJARAH WALMWAD ALGHITHAEYEH

بأسم  :شركة بيونير للتجارة والمواد الغذائية

Address: RAMALLAH - BEETOONYA

العنوان  :رام الله  -بيتونيا

 Address for Services: RAMALLAHBEETOONYA

عنوان التبليغ  :رام الله  -بيتونيا

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

( ) 493
العالمة التجارية رقم 22806 :
في الصنف 10 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :االدوات والمعدات الطبية والجراحية وأجهزة
االستنشاق وأجزاء ولوازم لجميع البضائع المذكورة
جميعها مشمولة في الصنف .10
بأسم  :غالكسو غروب لميتد

Trade Mark No.: 22806
In Class: 10
Date: 29/04/2013
In Respect of: Medical and surgical apparatus
and instruments, inhalers, parts and fittings for
all the aforesaid goods all included in class 10.
In the name of: Glaxo Group Limited

العنوان  980 :غريت وست رود ،برنتفورد ،ميدلسكس
تي دبليو9 8جي اس ،انجلترا

Address: 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England

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

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

348

() 494
Trade Mark No.: 22807

العالمة التجارية رقم 22807 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

In Respect of: Pharmaceutical and
medicinal preparations and substances.

من اجل  :مستحضرات ومواد صيدلية وطبية.

In the name of: Glaxo Group Limited

بأسم  :غالكسو غروب لميتد
العنوان  980 :غريت وست رود ،برنتفورد ،ميدلسكس
تي دبليو9 8جي اس ،انجلترا

Address: 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England

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

Address for Services:

( ) 495

العالمة التجارية رقم 22808 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.
بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا

Trade Mark No.: 22808
In Class: 5
Date: 29/04/2013
In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.
In the name of: JANSSEN R&D
IRELAND

العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10
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( ) 496
Trade Mark No.: 22809

العالمة التجارية رقم 22809 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: JANSSEN R&D IRELAND

بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا
العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( ) 497

العالمة التجارية رقم 22810 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.
بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا

Trade Mark No.: 22810
In Class: 5
Date: 29/04/2013
In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.
In the name of: JANSSEN R&D IRELAND

العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

350

( ) 498

Trade Mark No.: 22811

العالمة التجارية رقم 22811 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: JANSSEN R&D
IRELAND

بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا
العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( ) 499

العالمة التجارية رقم 22812 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.
بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا

Trade Mark No.: 22812
In Class: 5
Date: 29/04/2013
In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.
In the name of: JANSSEN R&D
IRELAND

العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

351

( ) 500

Trade Mark No.: 22813

العالمة التجارية رقم 22813 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: JANSSEN R&D
IRELAND

بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا
العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( ) 501

العالمة التجارية رقم 22814 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.
بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا

Trade Mark No.: 22814
In Class: 5
Date: 29/04/2013
In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.
In the name of: JANSSEN R&D
IRELAND

العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

352

( ) 502

Trade Mark No.: 22815

العالمة التجارية رقم 22815 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.
بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا

In the name of: JANSSEN R&D IRELAND

العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( ) 503

العالمة التجارية رقم 22817 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/30 :
من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوكا
والساغو البن الصناعي ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات
والحلويات المثلجة ،عسل النحل والعسل االسود،
الخميرة ومسحوق الخبيز ،الملح والخردل ،الخل
والصلصات(التوابل ،البهارات الثلج)  ،الشوفان.
بأسم  :شركة البيادر للمواد الغذائية

Trade Mark No.: 22817
In Class: 30
Date: 30/04/2013
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals,
;bread, pastry and confectionery,ices
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
;)mustard; vinegar,sauces (condiments
spices; ice. Oats
In the name of: Sharikit Albayader
Lilmawad Algithaiya

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

353
Address: RAFAT - MAIN STREET

العنوان  :رافات  -الشارع الرئيسي

Address for Services: RAFAT - MAIN
STREET

عنوان التبليغ  :رافات  -الشارع الرئيسي

( ) 504

Trade Mark No.: 22818

العالمة التجارية رقم 22818 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 30/04/2013

التاريخ 2013/04/30 :
من اجل  :البن والشاي والكاكاو واالرز والتابيوكا
والساغو والبن االصطناعي ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر والحلويات
والحلويات المثلجة ،عسل النحل والعسل االسود،
الخميرة ومسحوق الخبيز،الملح والخردل،الخل
والصلصات(التوابل،البهارات الثلج)،الشوفان

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals,
;bread, pastry and confectionery,ices
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
;)mustard; vinegar,sauces (condiments
spices; ice. oats
In the name of: Sharikit Albayader
Lilmawad Algithaiya

بأسم  :شركة البيادر للمواد الغذائية

Address: RAFAT - MAIN STREET

العنوان  :رافات  -الشارع الرئيسي
عنوان التبليغ  :رافات  -الشارع الرئيسي

Address for Services: RAFAT - MAIN
STREET

( ) 505

العالمة التجارية رقم 22820 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/04/29 :

Trade Mark No.: 22820
In Class: 5
Date: 29/04/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

354
In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: JANSSEN R&D
IRELAND

بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا
العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( ) 506

Trade Mark No.: 22821

العالمة التجارية رقم 22821 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: JANSSEN R&D
IRELAND

بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا
العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( ) 507

العالمة التجارية رقم 22822 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/04/29 :

Trade Mark No.: 22822
In Class: 5
Date: 29/04/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

355
In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: JANSSEN R&D
IRELAND

بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا
العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( ) 508

Trade Mark No.: 22823

العالمة التجارية رقم 22823 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

In Respect of: Human pharmaceutical
preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: JANSSEN R&D
IRELAND

بأسم  :جانسن ار اند دي ايرلندا
العنوان  :إيستغيت فيالج ،إيستغيت ،ليتل ايالند،
كاونتي كورك ،ايرلندا.

Address: Eastgate Village, Eastgate, Little
Island, County Cork, IRELAND.

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

Address for Services:

( ) 509

العالمة التجارية رقم 22824 :
في الصنف 2 :
التاريخ 2013/04/29 :

Trade Mark No.: 22824
In Class: 2
Date: 29/04/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

356

;In Respect of: Paints, varnishes, lacquers
من اجل  :الدهانات والورنيش والالكر ،واقيات ضد تلف
;preservatives against deterioration of wood
الخشب ،مواد التلوين والصبغات.
coloring matters, dyestuffs.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 510

Trade Mark No.: 22825

العالمة التجارية رقم 22825 :

In Class: 8

في الصنف 8 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :االدوات اليدوية  ،السكاكين واالطقم
المنقوشة والعودان لالكل ،المقصات ونازعة السدادات
الفلينية وكسارات الجوز وفتاحات العلب والزجاجات
والمغارف والمقشدة والمالعق او السكاكين المبسطة .

;In Respect of: Hand tools and implements
cutlery, carving sets, chopsticks; scissors,
corkscrews, nutcrackers, can and bottle
openers, ladles, skimmers and spatulas
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands

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

Address for Services:

( ) 511

العالمة التجارية رقم 22826 :
في الصنف 11 :

Trade Mark No.: 22826
In Class: 11

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

357
Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :تجهيزات لالضاءة والتدفئة والطبخ والتبريد
والتنشيف والتهوية ،اللمبات والمصابيح الكهربائية،
مشاعل كهربائية ،المغاسل ،لوازم وتجهيزات الحمام.

In Respect of: Installations
for lighting, heating, cooking,
;refrigerating, drying and ventilating
;lamps and electric bulbs; torches
wash basins; bathroom fittings and
installations.
In the name of: Inter IKEA Systems
BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands

العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address for Services:

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

()512

العالمة التجارية رقم 22827 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :الورق والمواد المصنوعة من الورق والكرتون
والمواد المصنوعة من الكرتون ،القرطاسية ومواد
االلصاق ،مواد الفنانين وفراشي الدهان ،لوازم المكتب،
ورق اللعب
بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22827
In Class: 16
Date: 29/04/2013
In Respect of: Paper and paper articles,
;cardboard and cardboard articles
›stationery, adhesive materials; artists
;materials, paint brushes; office requisites
playing cards.
In the name of: Inter IKEA Systems
BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

358

( ) 513

Trade Mark No.: 22828

العالمة التجارية رقم 22828 :

In Class: 18

في الصنف 18 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :الجلد والجلد المقلد والمواد المصنوعة من
هذه المواد ،صناديق الثياب وحقائب السفر ،الجزادين
والمحافظ ،الشماسي والمظالت

In Respect of: Leather and imitations of
;leather, articles made from these materials
trunks and travelling bags; purses and
wallets; umbrellas and parasols.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 514

العالمة التجارية رقم 22829 :
في الصنف 21 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :اللوازم المنزلية او لوازم المطبخ واالواني،
األمشاط واالسفنح ،الفراشي (ما عدا فراشي الدهان)،
مواد صنع الفراشي ،لوازم الغراض التنظيف ،نجارة
الفوالذ المستخدمة للصقل والتنظيف ،الزجاج غير
المصنع وشبه المصنع (ما عدا الزجاج المستخدم في
البناء) ،االواني الزجاجية والبورسالن واالواني الخزفية
غير مشمولة في أصناف اخرى
بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في

Trade Mark No.: 22829
In Class: 21
Date: 29/04/2013
In Respect of: Household or kitchen
utensils and containers; combs and
;)sponges; brushes (except paint brushes
brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.
In the name of: Inter IKEA Systems BV
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العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 515

Trade Mark No.: 22830

العالمة التجارية رقم 22830 :

In Class: 24

في الصنف 24 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :المنسوجات (قطع تباع بأطوال محددة)،
أغطية السرير والمائدة ،المناشف والبرادي وبياضات
االسرة ومناشف الصحون وبطانيات السفر.

In Respect of: Textiles (piece goods); bed
and table covers; towels, curtains, bed
linen, tea towels, travelling rugs.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 516

العالمة التجارية رقم 22831 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :برانس االستحمام وبدالت الهرولة والقمصان
الرياضية والقمصان قصيرة الكمين وبدون قبة والكلسات
والجوارب والسترات الجلدية القصيرة والقبعات والقلنسوات
والمراييل والقمصان وأحذية التدريب والشباشب والقباقيب.

Trade Mark No.: 22831
In Class: 25
Date: 29/04/2013
In Respect of: Bath robes, jogging suits,
sweatshirts, T-shirts, socks, stockings,
windbreakers, hats, caps, aprons, shirts,
training shoes, slippers, clogs
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In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 517

Trade Mark No.: 22832

العالمة التجارية رقم 22832 :

In Class: 27

في الصنف 27 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

In Respect of: Carpets, rugs, mats and
من اجل  :السجاد والبسط والحصر ومواد صنع الحصر،
matting; linoleum and materials for
المشمع ومواد لفرش االراضي ،ستائر الحائط (ليست
covering floors; wall hangings (non-textile).
من النسيج).
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands

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

Address for Services:

( ) 518

العالمة التجارية رقم 22833 :
في الصنف 28 :
التاريخ 2013/04/29 :

Trade Mark No.: 22833
In Class: 28
Date: 29/04/2013

من اجل  :االلعاب والدمى (اللعب) ،صنانير الصيدIn Respect of: Games and playthings (toys); ،
fishing rods; ornaments and decorations for
زخارف وزينة لشجر عيد الميالد
Christmas trees
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In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 519

Trade Mark No.: 22834

العالمة التجارية رقم 22834 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :اللحوم والسمك والدواجن والطرائد ،الفواكه
والخضار المحفوظة والمجففة والمطبوخة ،الهالميات
والمربى ،المخلالت والمكابيس ،منتجات االلبان.

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams; preserves,
pickles; dairy products.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands

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

Address for Services:

( ) 520

العالمة التجارية رقم 22835 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/29 :

Trade Mark No.: 22835
In Class: 30
Date: 29/04/2013

In Respect of: Coffee, tea, cocoa; bread,
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو ،الخبز والبسكوت
; biscuits, cakes, pastry, confectionery, ices
والكعك والمعجنات والحلوى والمثلجات ،العسل
honey, treacle, mustard, vinegar, sauces, spices.
والدبس والخردل والخل والصالصات والبهارات.
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In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 521

Trade Mark No.: 22836

العالمة التجارية رقم 22836 :

In Class: 31

في الصنف 31 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

;In Respect of: Live plants and flowers
dried flowers, flower seeds.

من اجل  :النباتات الحية والزهور ،الزهور المجففة
وبذور الزهور.

In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 522

العالمة التجارية رقم 22837 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/04/29 :

Trade Mark No.: 22837
In Class: 32
Date: 29/04/2013

من اجل  :البيرة ،المياه المعدنية والمشروبات االخرى In Respect of: Beers; mineral waters and other
non-alcoholic beverages; fruit juices; syrups.
غير الكحولية ،عصائر الفواكه ،الشراب المركز

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في

In the name of: Inter IKEA Systems BV
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العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 523

Trade Mark No.: 22838

العالمة التجارية رقم 22838 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :خدمات االنشاء والتصليح والتركيب ،تجميع
وتركيب االثاث الذي يباع بشكل غير مجمع.

;In Respect of: Construction; repair
installation services; assembly of furniture
sold in a disassembled form.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 524

العالمة التجارية رقم 22839 :
في الصنف 39 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :نقل وتخزين وشحن وتوصيل االثاث والعفش
ومواد للديكورات الداخلية والمنزل والعائلة والبضائع
المتعلقة بذلك

Trade Mark No.: 22839
In Class: 39
Date: 29/04/2013
In Respect of: Transportation, storage,
crating and delivery of furniture,
furnishings, articles for interior decoration,
home and family and goods related thereto

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

364
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 525

Trade Mark No.: 22840

العالمة التجارية رقم 22840 :

In Class: 2

في الصنف 2 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

;In Respect of: Paints, varnishes, lacquers
من اجل  :الدهانات والورنيش والالكر ،واقيات ضد تلف
;preservatives against deterioration of wood
الخشب ،مواد التلوين والصبغات.
coloring matters, dyestuffs.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands

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

Address for Services:

( ) 526

العالمة التجارية رقم 22842 :
في الصنف 11 :
التاريخ 2013/04/29 :

Trade Mark No.: 22842
In Class: 11
Date: 29/04/2013
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من اجل  :تجهيزات لالضاءة والتدفئة والطبخ والتبريد
والتنشيف والتهوية ،اللمبات والمصابيح الكهربائية،
مشاعل كهربائية ،المغاسل ،لوازم وتجهيزات الحمام.

In Respect of: Installations for lighting,
heating, cooking, refrigerating, drying
;and ventilating; lamps and electric bulbs
torches; wash basins; bathroom fittings and
installations.
In the name of: Inter IKEA Systems
BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 527

العالمة التجارية رقم 22843 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :الورق والمواد المصنوعة من الورق والكرتون
والمواد المصنوعة من الكرتون ،القرطاسية ومواد
االلصاق ،مواد الفنانين وفراشي الدهان ،لوازم المكتب،
ورق اللعب
بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22843
In Class: 16
Date: 29/04/2013
In Respect of: Paper and paper articles,
;cardboard and cardboard articles
›stationery, adhesive materials; artists
;materials, paint brushes; office requisites
playing cards.
In the name of: Inter IKEA Systems
BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:
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( ) 528

Trade Mark No.: 22844

العالمة التجارية رقم 22844 :

In Class: 18

في الصنف 18 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :الجلد والجلد المقلد والمواد المصنوعة من
هذه المواد ،صناديق الثياب وحقائب السفر ،الجزادين
والمحافظ ،الشماسي والمظالت

In Respect of: Leather and imitations of
;leather, articles made from these materials
trunks and travelling bags; purses and
wallets; umbrellas and parasols.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 529

العالمة التجارية رقم 22845 :
في الصنف 21 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :اللوازم المنزلية او لوازم المطبخ واالواني،
األمشاط واالسفنح ،الفراشي (ما عدا فراشي الدهان)،
مواد صنع الفراشي ،لوازم الغراض التنظيف ،نجارة
الفوالذ المستخدمة للصقل والتنظيف ،الزجاج غير
المصنع وشبه المصنع (ما عدا الزجاج المستخدم في
البناء) ،االواني الزجاجية والبورسالن واالواني الخزفية
غير مشمولة في أصناف اخرى

Trade Mark No.: 22845
In Class: 21
Date: 29/04/2013
In Respect of: Household or kitchen
utensils and containers; combs and
;)sponges; brushes (except paint brushes
brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass used
in building); glassware, porcelain and
earthenware not included in other classes.
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In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 530

Trade Mark No.: 22846

العالمة التجارية رقم 22846 :

In Class: 24

في الصنف 24 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :المنسوجات (قطع تباع بأطوال محددة)،
أغطية السرير والمائدة ،المناشف والبرادي وبياضات
االسرة ومناشف الصحون وبطانيات السفر.

In Respect of: Textiles (piece goods); bed
and table covers; towels, curtains, bed
linen, tea towels, travelling rugs.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands

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

Address for Services:

( ) 531

العالمة التجارية رقم 22847 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/04/29 :

Trade Mark No.: 22847
In Class: 25
Date: 29/04/2013
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من اجل  :برانس االستحمام وبدالت الهرولة والقمصان
الرياضية والقمصان قصيرة الكمين وبدون قبة
والكلسات والجوارب والسترات الجلدية القصيرة
والقبعات والقلنسوات والمراييل والقمصان وأحذية
التدريب والشباشب والقباقيب.

In Respect of: Bath robes, jogging suits,
sweatshirts, T-shirts, socks, stockings,
windbreakers, hats, caps, aprons, shirts,
training shoes, slippers, clogs

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في

In the name of: Inter IKEA Systems BV

العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 532

العالمة التجارية رقم 22848 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/05/02 :
من اجل  :مواد البناء المعدنية او مواد البناء اساسها
المعدن ،الواح البناء من المعدن ,القطع الصغيرة
للهياكل المعدنية ,المنتجات األخرى المصنوعة من
المعادن غير النفيسة غير المصنفة في فئات أخرى,
االبواب المعدنية او االبواب اساسها المعدن المشمولة
في هذا الصنف ,بما فيها االبواب والبوابات المنزلقة,
االبواب والبوابات الدوارة ,ابواب المداخل ,االبواب
الملفوفة ,االبواب المطوية واالبواب المتحركة ومكوناتها
واجزائها ,لوازم البناء واالبواب ,اكسسوارات البوابات
والنوافذ المشمولة في هذا الصنف ,بما فيها لوازم
النوافذ واالبواب والبوابات من المعدن ,مفصالت االبواب,
ايادي االبواب ,مسامير االبواب ,مقابض واطارات االبواب,
لوازم البناء واالبواب المعدنية ,اكسسوارات البوابات
والنوافذ المشمولة في هذا الصنف ,بما فيها مفصالت
االبواب ,ايادي االبواب ,مسامير االبواب ,مقابض االبواب.
االحبال واالحزمة والكوابل المعدنية (غير الكهربائية)

Trade Mark No.: 22848
In Class: 6
Date: 02/05/2013
In Respect of: Metal building materials or
;building materials predominantly of metal
Building panels of metal; small items of
metal hardware; goods of common metal
not included in other classes; doors of metal
or predominantly of metal included in this
class, including sliding doors and gates,
revolving doors and gates, turnstiles, roller
doors, folding doors and swing-up doors
and their components and parts; building
fittings and door, gate and window furniture
included in this class, including fittings
for windows, doors and gates of metal,
door hinges, door handles, door bolts, door
knobs and door frames; metallic building
fittings and door, gate and window furniture
included in this class, including door hinges,
door handles, door bolts, door knobs. Metal
)ropes, belts and cables (non-electric
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In the name of: KONE Corporation
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 كوني كوربوريشن: بأسم

Address: Kartanontie 1, 00330 Helsinki,
Finland
Address for Services:

 فنلندا, هيلسينكي00330 ,1  كارتانونتيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 533 (

Trade Mark No.: 22849
In Class: 7
Date: 02/05/2013
In Respect of: Lifting and transporting
equipment, such as elevators, elevating
apparatus, escalators, moving walkways
and other vertical, horizontal and inclined
conveyor systems, as well as components,
parts and fittings, for all the aforesaid goods.
Hydraulic and pneumatic door openers and
closers (parts of machines) and their control
units, as well as components, parts and
fittings for the aforesaid goods; machines,
namely automatic door operators and their
control units, as well as components, parts
and fittings for aforesaid goods. Electric door,
turnstile and gate openers and closers and
their components, parts and fittings; electric
and electronic apparatus and installations
for automatic doors and gates, including
automatic door drive gear; automatic door
opening and closing apparatus for automatic
doors and gates; automatic barriers and gate
drive gear, as well as components, parts and
fittings for all the aforesaid goods. Power
units and motors to be used in lifting and
transporting equipment,

22849 : العالمة التجارية رقم
7 : في الصنف
2013/05/02 : التاريخ
 اجهزة, مثل المصاعد, معدات النقل والرفع: من اجل
 الممرات المتحركة, الساللم المتحركة,المصاعد
 بما في,وانظمة النقل العمودي واالفقي والمائلة
 فاتحات,ذلك قطع واجزاء كافة البضائع المذكورة
ومقفالت االبواب الهيدرولوكية والعاملة بالهواء
المضغوط (جزء من ماكنة) ووحدات تحكم وقطع
 الماكنات بما فيها مشغالت,واجزاء البضائع المذكورة
االبواب االوتوماتيكية ووحدات تحكم وقطع واجزاء
 فاتحات, االبواب الكهربائية,البضائع المذكورة
ومقفالت االبواب والبوابات الدوارة وقطع واجزاء
 االجهزة الكهربائية وااللكترونية,البضائع المذكورة
وتطبيقاتها لالبواب والبوابات االتوماتيكية بما فيها
 االجهزة االتوماتيكية لفتح,الغير االتوماتيكي لالبواب
 عوائق وغير,واغالق االبواب والبوابات االتوماتيكية
,القيادة االوتوماتيكية وقطع واجزاء البضائع المذكورة
وحدات الطاقة والمحركات المستخدمة لمعدات النقل
,والرفع
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such as elevators, elevating apparatus,
escalators, moving walkways and other
vertical, horizontal and inclined conveyor
systems, as well as components, parts and
fittings for all the aforesaid goods. Power
units and motors to be used in automated
doors and gates non-metallic cables,
belts and ropes for elevators, elevating
apparatus, escalators, moving walkways
and other vertical, horizontal and inclined
conveyor systems

العــــــدد الثـامـــن

مثل المصاعد واجهزة المصاعد والساللم المتحركة
والممرات المتحركة وانظمة النقل العمودي واالفقي
 بما في ذلك قطع واجزاء كافة البضائع,والمائلة
 وحدات الطاقة والمحركات المستخدمة في,المذكورة
 الكوابل غير المعدنية,االبواب والبوابات االتوماتيكية
واالحزمة والحبال للمصاعد والجهزة المصاعد والساللم
المتحركة والممرات المتحركة وانظمة النقل العمودي
واالفقي والمائلة

In the name of: KONE Corporation

 كوني كوربوريشن: بأسم

Address: Kartanontie 1, 00330 Helsinki,
Finland
Address for Services:

 فنلندا, هيلسينكي00330 ,1  كارتانونتيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 534 (

Trade Mark No.: 22850
In Class: 9
Date: 02/05/2013
In Respect of: All kinds of measuring and
control systems and their components, parts
and fittings in connection with lifting and
transporting equipment, such as elevators,
escalators, moving walkways and other
vertical, horizontal and inclined conveyor
systems; apparatus and installations for access
control, access control systems, electronic
time keeping systems, as well as components,
parts and fittings for all the aforesaid
goods; Computer chips and other electronic
identification devices and cards; electronic
remote controls for doors, turnstiles and gates;

22850 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/05/02 : التاريخ
 كافة انظمة القياس والتحكم وقطعها: من اجل
واجزائها المتعلقة بمعدات النقل والرفع مثل المصاعد
واجهزة المصاعد والساللم المتحركة والممرات
,المتحركة وانظمة النقل العمودي واالفقي والمائلة
االجهزة والتطبيقات لنقاط لتحكم والنظمة التحكم
والنظمة حفظ الوقت االلكترونية وقطع واجزاء البضائع
 رقائق الكمبيوتر وقطع التعريف االلكترونية,المذكورة
 الريموت كونترول,االخرى والبطاقات المحوسبة
,االلكتروني لالبواب والمداخل الدوارة والبوابات
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Electronic indoor and outdoor guidance
and navigation apparatuses and systems, as
well as their components, parts and fittings;
Electronic equipment for advertizing,
such as advertizing signs and luminous
signs; Computer software; Computer
software for monitoring and controlling
elevators, escalators, moving walkways,
automated doors, turnstiles and gates;
computer software for monitoring and
controlling security and access control
systems; Computer software for indoor
and outdoor guidance and navigation
systems; computer software for designing
conveying equipment, routes and systems;
Electronic alarms and emergency phones;
warning devices, fire alarms, burglar
alarms, emergency calls, misuse alarms and
malfunction alarms; Computer software and
applications for interfacing mobile phones,
smart phones and mobile computers with
elevators, escalators, automatic doors,
turnstiles, gates, indoor and outdoor
guidance and navigation systems, access
control systems and time keeping systems;
Installations for monitoring human activity

االنظمة واالجهزة االلكترونية لالرشاد والمالحة داخل
,وخارج االبواب بما فيها قطع واجزاء البضائع المذكورة
 مثل اشارات االرشاد,المعدات االلكترونية لالرشاد
 برامج الكمبيوتر, برامج الكمبيوتر,واالشارات المضيئة
لمراقبة والتحكم بالمصاعد والساللم المتحركة
والممرات المتحركة واالبواب االكترونية والمداخل
 برامج الكمبيوتر لمراقبة والتحكم,الدوارة والبوابات
 برامج الكمبيوتر,بانظمة الحماية ونقاط الدخول
 برامج الكمبيوتر,لالرشاد والمالحة داخل وخارج االبواب
 االنذار,لتصميم معدات وانظمة وطرق النقل المائل
 انذار, قطع التحذير,االلكتروني وهواتف الطوارئ
 انذار, مكالمات الطوارئ, انذار السرقة,الحريق
 برامج الكمبيوتر,سوء االستخدام وانذار االعطال
وتطبيقاتها للتواصل عبر الهواتف النقالة والهواتف
الذكية والكمبيوترات المتحركة في المصاعد والساللم
المتحركة والممرات المتحركة واالبواب االكترونية
والمداخل الدوارة والبوابات والنظمة االرشاد والمالحة
داخل وخارج االبواب والنظمة الحماية ونقاط الدخول
 تطبيقات ومراقبة النشاط,والنظمة حفظ الوقت
البشري

In the name of: KONE Corporation

 كوني كوربوريشن: بأسم

Address: Kartanontie 1, 00330 Helsinki, Finland
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

 فنلندا, هيلسينكي00330 ,1  كارتانونتيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 535 (
Trade Mark No.: 22851
In Class: 37
Date: 02/05/2013

22851 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف
2013/05/02 : التاريخ
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In Respect of: Installation, maintenance,
repair and modernization of all kinds of
lifting and transporting equipment, such as
elevators, elevating apparatus, escalators,
moving walkways and other vertical,
horizontal and inclined conveyor systems,
as well as associated components for such
equipment; installation, maintenance,
repair and modernization of doors,
turnstiles and gates and their associated
components and spare parts; Installation,
maintenance, repair and modernization of
access control, time keeping and security
systems, apparatus and installations and
their parts. Installation, maintenance,
repair and modernization of electronic
indoor and outdoor guidance and
navigation systems, apparatus and
installations and their parts; Installation,
maintenance, repair and modernization
of electronic equipment and systems for
advertizing, such as advertizing signs and
luminous signs

 تركيب وصيانة وتصليح وتحديث كافة انواع: من اجل
معدات النقل والرفع مثل المصاعد واجهزة المصاعد
والساللم المتحركة والممرات المتحركة وانظمة النقل
العمودي واالفقي والمائلة وكذلك القطع المرتبطة
 تركيب وصيانة وتصليح وتحديث,بتلك المعدات
االبواب والمداخل الدوارة والبوابات والقطع المرتبطة
 تركيب وصيانة وتصليح وتحديث,بها وقطع غيارها
نقاط الدخول وانظمة حفظ الوقت وانظمة الحماية
 تركيب وصيانة,واجهزتها وتركيباتها وقطعها
وتصليح وتحديث االنظمة االلكترونية لالرشاد
والمالحة داخل وخارج االبواب واجهزتها وتركيباتها
 تركيب وصيانة وتصليح وتحديث معدات,وقطعها
وانظمة اشارات االرشاد واالشارات المضيئة

In the name of: KONE Corporation

 كوني كوربوريشن: بأسم

Address: Kartanontie 1, 00330 Helsinki,
Finland
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

 فنلندا, هيلسينكي00330 ,1  كارتانونتيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 536 (

Trade Mark No.: 22852
In Class: 6
Date: 02/05/2013

22852 : العالمة التجارية رقم
6 : في الصنف
2013/05/02 : التاريخ

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :مواد البناء المعدنية او مواد البناء
اساسها المعدن ،الواح البناء من المعدن,
القطع الصغيرة للهياكل المعدنية ,المنتجات
األخرى المصنوعة من المعادن غير النفيسة
غير المصنفة في فئات أخرى ,االبواب المعدنية
او االبواب اساسها المعدن المشمولة في هذا
الصنف ,بما فيها االبواب والبوابات المنزلقة,
االبواب والبوابات الدوارة ,ابواب المداخل ,االبواب
الملفوفة ,االبواب المطوية واالبواب المتحركة
ومكوناتها واجزائها ,لوازم البناء واالبواب,
اكسسوارات البوابات والنوافذ المشمولة في هذا
الصنف ,بما فيها لوازم النوافذ واالبواب والبوابات
من المعدن ,مفصالت االبواب ,ايادي االبواب,
مسامير االبواب ,مقابض واطارات االبواب ,لوازم
البناء واالبواب المعدنية ,اكسسوارات البوابات
والنوافذ المشمولة في هذا الصنف ,بما فيها
مفصالت االبواب ,ايادي االبواب ,مسامير االبواب,
مقابض االبواب .االحبال واالحزمة والكوابل
المعدنية (غير الكهربائية)

In Respect of: Metal building materials or
;building materials predominantly of metal
Building panels of metal; small items of
metal hardware; goods of common metal
not included in other classes; doors of
metal or predominantly of metal included
in this class, including sliding doors and
gates, revolving doors and gates, turnstiles,
roller doors, folding doors and swing-up
;doors and their components and parts
building fittings and door, gate and window
furniture included in this class, including
fittings for windows, doors and gates of
metal, door hinges, door handles, door
bolts, door knobs and door frames; metallic
building fittings and door, gate and window
furniture included in this class, including
door hinges, door handles, door bolts, door
knobs. Metal ropes, belts and cables (non)electric

In the name of: KONE Corporation

بأسم  :كوني كوربوريشن
العنوان  :كارتانونتيه  00330 ,1هيلسينكي ,فنلندا

Address: Kartanontie 1, 00330 Helsinki,
Finland

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 537

العالمة التجارية رقم 22853 :
في الصنف 7 :
التاريخ 2013/05/02 :

Trade Mark No.: 22853
In Class: 7
Date: 02/05/2013
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In Respect of: Lifting and transporting
equipment, such as elevators, elevating
apparatus, escalators, moving walkways
and other vertical, horizontal and inclined
conveyor systems, as well as components,
parts and fittings, for all the aforesaid
goods. Hydraulic and pneumatic door
openers and closers (parts of machines) and
their control units, as well as components,
parts and fittings for the aforesaid goods;
machines, namely automatic door
operators and their control units, as well as
components, parts and fittings for aforesaid
goods. Electric door, turnstile and gate
openers and closers and their components,
parts and fittings; electric and electronic
apparatus and installations for automatic
doors and gates, including automatic door
drive gear; automatic door opening and
closing apparatus for automatic doors and
gates; automatic barriers and gate drive
gear, as well as components, parts and
fittings for all the aforesaid goods. Power
units and motors to be used in lifting and
transporting equipment, such as elevators,
elevating apparatus, escalators, moving
walkways and other vertical, horizontal
and inclined conveyor systems, as well as
components, parts and fittings for all the
aforesaid goods. Power units and motors
to be used in automated doors and gates
non-metallic cables, belts and ropes for
elevators, elevating apparatus, escalators,
moving walkways and other vertical,
horizontal and inclined conveyor systems
In the name of: KONE Corporation
Address: Kartanontie 1, 00330 Helsinki,
Finland
Address for Services:

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

 اجهزة, مثل المصاعد, معدات النقل والرفع: من اجل
 الممرات المتحركة, الساللم المتحركة,المصاعد
 بما في,وانظمة النقل العمودي واالفقي والمائلة
 فاتحات,ذلك قطع واجزاء كافة البضائع المذكورة
ومقفالت االبواب الهيدرولوكية والعاملة بالهواء
المضغوط (جزء من ماكنة) ووحدات تحكم وقطع
 الماكنات بما فيها مشغالت,واجزاء البضائع المذكورة
االبواب االوتوماتيكية ووحدات تحكم وقطع واجزاء
 فاتحات, االبواب الكهربائية,البضائع المذكورة
ومقفالت االبواب والبوابات الدوارة وقطع واجزاء
 االجهزة الكهربائية وااللكترونية,البضائع المذكورة
وتطبيقاتها لالبواب والبوابات االتوماتيكية بما فيها
 االجهزة االتوماتيكية لفتح,الغير االتوماتيكي لالبواب
 عوائق وغير,واغالق االبواب والبوابات االتوماتيكية
,القيادة االوتوماتيكية وقطع واجزاء البضائع المذكورة
وحدات الطاقة والمحركات المستخدمة لمعدات النقل
 مثل المصاعد واجهزة المصاعد والساللم,والرفع
المتحركة والممرات المتحركة وانظمة النقل العمودي
 بما في ذلك قطع واجزاء كافة البضائع,واالفقي والمائلة
 وحدات الطاقة والمحركات المستخدمة في,المذكورة
 الكوابل غير المعدنية,االبواب والبوابات االتوماتيكية
واالحزمة والحبال للمصاعد والجهزة المصاعد والساللم
المتحركة والممرات المتحركة وانظمة النقل العمودي
واالفقي والمائلة

 كوني كوربوريشن: بأسم
 فنلندا, هيلسينكي00330 ,1  كارتانونتيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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العــــــدد الثـامـــن

) 538 (

Trade Mark No.: 22854
In Class: 9
Date: 02/05/2013
In Respect of: All kinds of measuring and
control systems and their components, parts
and fittings in connection with lifting and
transporting equipment, such as elevators,
escalators, moving walkways and other
vertical, horizontal and inclined conveyor
systems; apparatus and installations for
access control, access control systems,
electronic time keeping systems, as
well as components, parts and fittings
for all the aforesaid goods; Computer
chips and other electronic identification
devices and cards; electronic remote
controls for doors, turnstiles and gates;
Electronic indoor and outdoor guidance
and navigation apparatuses and systems, as
well as their components, parts and fittings;
Electronic equipment for advertizing,
such as advertizing signs and luminous
signs; Computer software; Computer
software for monitoring and controlling
elevators, escalators, moving walkways,
automated doors, turnstiles and gates;
computer software for monitoring and
controlling security and access control
systems; Computer software for indoor and
outdoor guidance and navigation systems;
computer software for designing conveying
equipment, routes and systems; Electronic
alarms and emergency phones;

22854 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/05/02 : التاريخ
 كافة انظمة القياس والتحكم وقطعها: من اجل
واجزائها المتعلقة بمعدات النقل والرفع مثل المصاعد
واجهزة المصاعد والساللم المتحركة والممرات
,المتحركة وانظمة النقل العمودي واالفقي والمائلة
االجهزة والتطبيقات لنقاط لتحكم والنظمة التحكم
والنظمة حفظ الوقت االلكترونية وقطع واجزاء البضائع
 رقائق الكمبيوتر وقطع التعريف االلكترونية,المذكورة
 الريموت كونترول,االخرى والبطاقات المحوسبة
,االلكتروني لالبواب والمداخل الدوارة والبوابات
االنظمة واالجهزة االلكترونية لالرشاد والمالحة داخل
,وخارج االبواب بما فيها قطع واجزاء البضائع المذكورة
 مثل اشارات االرشاد,المعدات االلكترونية لالرشاد
 برامج الكمبيوتر, برامج الكمبيوتر,واالشارات المضيئة
لمراقبة والتحكم بالمصاعد والساللم المتحركة
والممرات المتحركة واالبواب االكترونية والمداخل
 برامج الكمبيوتر لمراقبة والتحكم,الدوارة والبوابات
 برامج الكمبيوتر,بانظمة الحماية ونقاط الدخول
 برامج الكمبيوتر,لالرشاد والمالحة داخل وخارج االبواب
 االنذار,لتصميم معدات وانظمة وطرق النقل المائل
 انذار, قطع التحذير,االلكتروني وهواتف الطوارئ
, مكالمات الطوارئ, انذار السرقة,الحريق
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warning devices, fire alarms, burglar
alarms, emergency calls, misuse alarms
and malfunction alarms; Computer
software and applications for interfacing
mobile phones, smart phones and
mobile computers with elevators,
escalators, automatic doors, turnstiles,
gates, indoor and outdoor guidance
and navigation systems, access control
systems and time keeping systems;
Installations for monitoring human
activity

العــــــدد الثـامـــن

 برامج الكمبيوتر,انذار سوء االستخدام وانذار االعطال
وتطبيقاتها للتواصل عبر الهواتف النقالة والهواتف
الذكية والكمبيوترات المتحركة في المصاعد والساللم
المتحركة والممرات المتحركة واالبواب االكترونية
والمداخل الدوارة والبوابات والنظمة االرشاد والمالحة
داخل وخارج االبواب والنظمة الحماية ونقاط الدخول
 تطبيقات ومراقبة النشاط,والنظمة حفظ الوقت
البشري

In the name of: KONE Corporation

 كوني كوربوريشن: بأسم

Address: Kartanontie 1, 00330 Helsinki,
Finland
Address for Services:

 فنلندا, هيلسينكي00330 ,1  كارتانونتيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 539 (

Trade Mark No.: 22855
In Class: 37
Date: 02/05/2013
In Respect of: Installation, maintenance,
repair and modernization of all kinds
of lifting and transporting equipment,
such as elevators, elevating apparatus,
escalators, moving walkways and
other vertical, horizontal and inclined
conveyor systems, as well as associated
components for such equipment;
installation, maintenance, repair and
modernization of doors,

22855 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف
2013/05/02 : التاريخ
 تركيب وصيانة وتصليح وتحديث كافة انواع: من اجل
معدات النقل والرفع مثل المصاعد واجهزة المصاعد
والساللم المتحركة والممرات المتحركة وانظمة النقل
العمودي واالفقي والمائلة وكذلك القطع المرتبطة
 تركيب وصيانة وتصليح وتحديث,بتلك المعدات
االبواب
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turnstiles and gates and their associated
components and spare parts; Installation,
maintenance, repair and modernization of
access control, time keeping and security
systems, apparatus and installations and
their parts. Installation, maintenance, repair
and modernization of electronic indoor and
outdoor guidance and navigation systems,
apparatus and installations and their parts;
Installation, maintenance, repair and
modernization of electronic equipment and
systems for advertizing, such as advertizing
signs and luminous signs

العــــــدد الثـامـــن

والمداخل الدوارة والبوابات والقطع المرتبطة بها
 تركيب وصيانة وتصليح وتحديث,وقطع غيارها
نقاط الدخول وانظمة حفظ الوقت وانظمة الحماية
 تركيب وصيانة,واجهزتها وتركيباتها وقطعها
وتصليح وتحديث االنظمة االلكترونية لالرشاد
والمالحة داخل وخارج االبواب واجهزتها وتركيباتها
 تركيب وصيانة وتصليح وتحديث معدات,وقطعها
وانظمة اشارات االرشاد واالشارات المضيئة

In the name of: KONE Corporation

 كوني كوربوريشن: بأسم

Address: Kartanontie 1, 00330 Helsinki, Finland
Address for Services:

 فنلندا, هيلسينكي00330 ,1  كارتانونتيه: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 540 (

Trade Mark No.: 22856
In Class: 27
Date: 29/04/2013
In Respect of: Carpets, rugs, mats and
matting; linoleum and materials for covering
floors; wall hangings (non-textile).
In the name of: Inter IKEA Systems BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

22856 : العالمة التجارية رقم
27 : في الصنف
2013/04/29 : التاريخ
، السجاد والبسط والحصر ومواد صنع الحصر: من اجل
 ستائر الحائط (ليست،المشمع ومواد لفرش االراضي
.)من النسيج
 إنتر أيكيا سيستمز بي في: بأسم
 هولندا، دلفت2616 ، أولوف بالمسترات: العنوان
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74 ب.ص

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 541

Trade Mark No.: 22858

العالمة التجارية رقم 22858 :

In Class: 28

في الصنف 28 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :

من اجل  :االلعاب والدمى (اللعب) ،صنانير الصيدIn Respect of: Games and playthings (toys); ،
fishing rods; ornaments and decorations for
زخارف وزينة لشجر عيد الميالد
Christmas trees
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 542

العالمة التجارية رقم 22859 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :اللحوم والسمك والدواجن والطرائد ،الفواكه
والخضار المحفوظة والمجففة والمطبوخة ،الهالميات
والمربى ،المخلالت والمكابيس ،منتجات االلبان.
بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22859
In Class: 29
Date: 29/04/2013
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; preserved, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams; preserves,
pickles; dairy products.
In the name of: Inter IKEA Systems BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 543

Trade Mark No.: 22860

العالمة التجارية رقم 22860 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو ،الخبز والبسكوت
والكعك والمعجنات والحلوى والمثلجات ،العسل
والدبس والخردل والخل والصالصات والبهارات.

In Respect of: Coffee, tea, cocoa; bread,
biscuits, cakes, pastry, confectionery,
ices ; honey, treacle, mustard, vinegar,
sauces, spices.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 544

العالمة التجارية رقم 22861 :
في الصنف 31 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :النباتات الحية والزهور ،الزهور المجففة
وبذور الزهور.
بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22861
In Class: 31
Date: 29/04/2013
;In Respect of: Live plants and flowers
dried flowers, flower seeds.
In the name of: Inter IKEA Systems BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 545

Trade Mark No.: 22862

العالمة التجارية رقم 22862 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 02/05/2013

التاريخ 2013/05/02 :
من اجل  :البيرة ،المياه المعدنية والمشروبات االخرى
غير الكحولية ،عصائر الفواكه ،الشراب المركز

In Respect of: Beers; mineral waters and
;other non-alcoholic beverages; fruit juices
syrups.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 546

Trade Mark No.: 22863

العالمة التجارية رقم 22863 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :خدمات االنشاء والتصليح والتركيب ،تجميع
وتركيب االثاث الذي يباع بشكل غير مجمع.
بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

;In Respect of: Construction; repair
installation services; assembly of furniture
sold in a disassembled form.
In the name of: Inter IKEA Systems BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands

عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون:Address for Services ،

ص.ب  ،74رام الله

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 547

Trade Mark No.: 22864

العالمة التجارية رقم 22864 :

In Class: 39

في الصنف 39 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :نقل وتخزين وشحن وتوصيل االثاث والعفش
ومواد للديكورات الداخلية والمنزل والعائلة والبضائع
المتعلقة بذلك

In Respect of: Transportation, storage,
crating and delivery of furniture,
furnishings, articles for interior decoration,
home and family and goods related thereto
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 548

العالمة التجارية رقم 22865 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :االثاث والمري وإطارات الصور ،بضائع (غير
مشمولة في اصناف اخرى) مصنوعة من الخشب
او الفلين او القصب او الخيزران او االملود او القرون
او العظام او العاج او عظم فك الحوت او الصدف او
الكهرمان او عرق اللؤلؤ او المرشوم ومن بدائل جميع
هذه المواد او من البالستيك.

Trade Mark No.: 22865
In Class: 20
Date: 29/04/2013
In Respect of: Furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes
for all these materials, or of plastics

2013/9/10

382
In the name of: Inter IKEA Systems BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

 إنتر أيكيا سيستمز بي في: بأسم
 هولندا، دلفت2616 ، أولوف بالمسترات: العنوان
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74 ب.ص

) 549 (

Trade Mark No.: 22866
In Class: 35
Date: 29/04/2013
In Respect of: Advertising services;
licensing and franchising, including
administration and control thereof;
management and consultation of business;
marketing assistance, research and analysis
business; procurement of contracts for
the purchase and sale of goods; personel
management services (all related to purchase
and sale of furniture, furnishings, articles
for interior decoration, home and family);
publicity and advertising, processing,
control, storage and/or compilation of
information in data bases, processing and/
or control of computerized information;
storage and/or compilation of computerized
information, computerized data handling,
computerized data base handling,
computerized file handling, computerized
handling of registers, computerized storage
and compilation of business information,
digital product information with illustrations
for messages by global networks,

22866 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/04/29 : التاريخ
 الترخيص ومنح االمتياز، خدمات االعالن: من اجل
 ادارة االعمال وتقديم،ويشمل االدارة والتحكم بهما
 المساعدة في التسويق واعمال،المشورة المتعلقة بها
 الحصول على عقود لشراء وبيع،االبحاث والتحليل
 خدمات ادارة شؤون الموظفين (جميعها،البضائع
تتعلق بشراء وبيع االثاث والعفش ومواد الديكورات
 الدعاية واالعالن ومعالجة،)الداخلية والمنزل والعائلة
او جمع المعلومات على شكل قاعدة/والتحكم وتخزين و
،او التحكم بالمعلومات المحوسبة/بيانات ومعالجة و
أو تجميع المعلومات المحوسبة ومعالجة/تخزين و
البيانات المحوسبة ومعالجة قاعدة البيانات المحوسبة
ومعالجة الملفات المحوسبة ومعالجة السجالت
المحوسبة وتخزين وتجميع معلومات محوسبة عن
االعمال ومعلومات رقمية مع توضيحات للرسائل في
الشبكات العالمية

العــــــدد الثـامـــن
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ومعلومات للزبائن عن بيع االمالك الشخصية وتوفير
معلومات وتسويق مبيعات االمالك الشخصية وتوزيع
وتأجير المواد الدعائية وتوزيع االعالنات والمواد
الدعائية والنشاطات التلفزيونية التجارية وتوزيع
العينات ومعلومات مختصة باالعمال واالعالن بواسطة
المذياع والعالقات العامة.

information to customers on sales of personal
property, information and marketing on
sales of personal property, distribution and
rental of publicity material, distribution
of advertisements and publicity material,
television commercials activities, distribution
of samples, business information, radio
advertising, public relations.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 550

العالمة التجارية رقم 22867 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :االثاث والمري وإطارات الصور ،بضائع (غير
مشمولة في اصناف اخرى) مصنوعة من الخشب
او الفلين او القصب او الخيزران او االملود او القرون
او العظام او العاج او عظم فك الحوت او الصدف او
الكهرمان او عرق اللؤلؤ او المرشوم ومن بدائل جميع
هذه المواد او من البالستيك.
بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22867
In Class: 20
Date: 29/04/2013
In Respect of: Furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell,
amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials, or of
plastics
In the name of: Inter IKEA Systems BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

) 551 (

Trade Mark No.: 22868
In Class: 35
Date: 29/04/2013
In Respect of: Advertising services; licensing
and franchising, including administration
and control thereof; management and
consultation of business; marketing
assistance, research and analysis business;
procurement of contracts for the purchase
and sale of goods; personel management
services (all related to purchase and sale of
furniture, furnishings, articles for interior
decoration, home and family); publicity and
advertising, processing, control, storage and/
or compilation of information in data bases,
processing and/or control of computerized
information; storage and/or compilation of
computerized information, computerized data
handling, computerized data base handling,
computerized file handling, computerized
handling of registers, computerized storage
and compilation of business information,
digital product information with illustrations
for messages by global networks,
information to customers on sales of personal
property, information and marketing on
sales of personal property, distribution and
rental of publicity material, distribution
of advertisements and publicity material,
television commercials activities, distribution
of samples, business information, radio
advertising, public relations.

22868 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/04/29 : التاريخ
 الترخيص ومنح االمتياز، خدمات االعالن: من اجل
 ادارة االعمال وتقديم،ويشمل االدارة والتحكم بهما
 المساعدة في التسويق واعمال،المشورة المتعلقة بها
 الحصول على عقود لشراء وبيع،االبحاث والتحليل
 خدمات ادارة شؤون الموظفين (جميعها،البضائع
تتعلق بشراء وبيع االثاث والعفش ومواد الديكورات
 الدعاية واالعالن ومعالجة،)الداخلية والمنزل والعائلة
او جمع المعلومات على شكل قاعدة/والتحكم وتخزين و
،او التحكم بالمعلومات المحوسبة/بيانات ومعالجة و
أو تجميع المعلومات المحوسبة ومعالجة/تخزين و
البيانات المحوسبة ومعالجة قاعدة البيانات المحوسبة
ومعالجة الملفات المحوسبة ومعالجة السجالت
المحوسبة وتخزين وتجميع معلومات محوسبة عن
االعمال ومعلومات رقمية مع توضيحات للرسائل في
الشبكات العالمية ومعلومات للزبائن عن بيع االمالك
الشخصية وتوفير معلومات وتسويق مبيعات االمالك
الشخصية وتوزيع وتأجير المواد الدعائية وتوزيع
االعالنات والمواد الدعائية والنشاطات التلفزيونية
التجارية وتوزيع العينات ومعلومات مختصة باالعمال
.واالعالن بواسطة المذياع والعالقات العامة

العــــــدد الثـامـــن
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In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 552

Trade Mark No.: 22869

العالمة التجارية رقم 22869 :

In Class: 20

في الصنف 20 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :االثاث والمري وإطارات الصور ،بضائع (غير
مشمولة في اصناف اخرى) مصنوعة من الخشب
او الفلين او القصب او الخيزران او االملود او القرون
او العظام او العاج او عظم فك الحوت او الصدف او
الكهرمان او عرق اللؤلؤ او المرشوم ومن بدائل جميع
هذه المواد او من البالستيك.

In Respect of: Furniture, mirrors, picture
frames; goods (not included in other
classes) of wood, cork, reed, cane, wicker,
horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes
for all these materials, or of plastics
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands

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

Address for Services:

( ) 553

العالمة التجارية رقم 22870 :
في الصنف 35 :

Trade Mark No.: 22870
In Class: 35

386
Date: 29/04/2013
In Respect of: Advertising services;
licensing and franchising, including
administration and control thereof;
management and consultation of
business; marketing assistance, research
and analysis business; procurement of
contracts for the purchase and sale of
goods; personel management services
(all related to purchase and sale of
furniture, furnishings, articles for interior
decoration, home and family); publicity
and advertising, processing, control,
storage and/or compilation of information
in data bases, processing and/or control
of computerized information; storage
and/or compilation of computerized
information, computerized data handling,
computerized data base handling,
computerized file handling, computerized
handling of registers, computerized
storage and compilation of business
information, digital product information
with illustrations for messages by global
networks, information to customers on
sales of personal property, information
and marketing on sales of personal
property, distribution and rental of
publicity material, distribution of
advertisements and publicity material,
television commercials activities,
distribution of samples, business
information, radio advertising, public
relations.
In the name of: Inter IKEA Systems BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

2013/04/29 : التاريخ
 الترخيص ومنح االمتياز، خدمات االعالن: من اجل
 ادارة االعمال وتقديم،ويشمل االدارة والتحكم بهما
 المساعدة في التسويق واعمال،المشورة المتعلقة بها
 الحصول على عقود لشراء وبيع،االبحاث والتحليل
 خدمات ادارة شؤون الموظفين (جميعها،البضائع
تتعلق بشراء وبيع االثاث والعفش ومواد الديكورات
 الدعاية واالعالن ومعالجة،)الداخلية والمنزل والعائلة
او جمع المعلومات على شكل قاعدة/والتحكم وتخزين و
،او التحكم بالمعلومات المحوسبة/بيانات ومعالجة و
أو تجميع المعلومات المحوسبة ومعالجة/تخزين و
البيانات المحوسبة ومعالجة قاعدة البيانات المحوسبة
ومعالجة الملفات المحوسبة ومعالجة السجالت
المحوسبة وتخزين وتجميع معلومات محوسبة عن
االعمال ومعلومات رقمية مع توضيحات للرسائل في
الشبكات العالمية ومعلومات للزبائن عن بيع االمالك
الشخصية وتوفير معلومات وتسويق مبيعات االمالك
الشخصية وتوزيع وتأجير المواد الدعائية وتوزيع
االعالنات والمواد الدعائية والنشاطات التلفزيونية
التجارية وتوزيع العينات ومعلومات مختصة باالعمال
.واالعالن بواسطة المذياع والعالقات العامة

 إنتر أيكيا سيستمز بي في: بأسم
 هولندا، دلفت2616 ، أولوف بالمسترات: العنوان
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74 ب.ص
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( ) 554
Trade Mark No.: 22871

العالمة التجارية رقم 22871 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 29/04/2013

التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :الورق والمواد المصنوعة من الورق والكرتون
والمواد المصنوعة من الكرتون ،القرطاسية ومواد االلصاق،
مواد الفنانين وفراشي الدهان ،لوازم المكتب ،ورق اللعب

In Respect of: Paper and paper articles,
cardboard and cardboard articles; stationery,
adhesive materials; artists› materials, paint
brushes; office requisites; playing cards.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا

Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

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

( ) 555
العالمة التجارية رقم 22872 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/04/29 :
من اجل  :االثاث والمري وإطارات الصور ،بضائع (غير
مشمولة في اصناف اخرى) مصنوعة من الخشب او الفلين
او القصب او الخيزران او االملود او القرون او العظام او العاج
او عظم فك الحوت او الصدف او الكهرمان او عرق اللؤلؤ او
المرشوم ومن بدائل جميع هذه المواد او من البالستيك.
بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في
العنوان  :أولوف بالمسترات 2616 ،دلفت ،هولندا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ،74رام الله

Trade Mark No.: 22872
In Class: 20
Date: 29/04/2013
In Respect of: Furniture, mirrors, picture
)frames; goods (not included in other classes
of wood, cork, reed, cane, wicker, horn,
bone, ivory, whalebone, shell, amber, motherof-pearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics
In the name of: Inter IKEA Systems BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:
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العــــــدد الثـامـــن

) 556 (
Trade Mark No.: 22873
In Class: 35
Date: 29/04/2013
In Respect of: Advertising services;
licensing and franchising, including
administration and control thereof;
management and consultation of business;
marketing assistance, research and analysis
business; procurement of contracts for
the purchase and sale of goods; personel
management services (all related to purchase
and sale of furniture, furnishings, articles
for interior decoration, home and family);
publicity and advertising, processing,
control, storage and/or compilation of
information in data bases, processing and/
or control of computerized information;
storage and/or compilation of computerized
information, computerized data handling,
computerized data base handling,
computerized file handling, computerized
handling of registers, computerized
storage and compilation of business
information, digital product information
with illustrations for messages by global
networks, information to customers on
sales of personal property, information and
marketing on sales of personal property,
distribution and rental of publicity
material, distribution of advertisements and
publicity material, television commercials
activities, distribution of samples, business
information, radio advertising, public
relations.
In the name of: Inter IKEA Systems BV

22873 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/04/29 : التاريخ
 الترخيص ومنح االمتياز، خدمات االعالن: من اجل
 ادارة االعمال وتقديم،ويشمل االدارة والتحكم بهما
 المساعدة في التسويق واعمال،المشورة المتعلقة بها
 الحصول على عقود لشراء وبيع،االبحاث والتحليل
 خدمات ادارة شؤون الموظفين (جميعها،البضائع
تتعلق بشراء وبيع االثاث والعفش ومواد الديكورات
 الدعاية واالعالن ومعالجة،)الداخلية والمنزل والعائلة
او جمع المعلومات على شكل قاعدة/والتحكم وتخزين و
،او التحكم بالمعلومات المحوسبة/بيانات ومعالجة و
أو تجميع المعلومات المحوسبة ومعالجة/تخزين و
البيانات المحوسبة ومعالجة قاعدة البيانات المحوسبة
ومعالجة الملفات المحوسبة ومعالجة السجالت
المحوسبة وتخزين وتجميع معلومات محوسبة عن
االعمال ومعلومات رقمية مع توضيحات للرسائل في
الشبكات العالمية ومعلومات للزبائن عن بيع االمالك
الشخصية وتوفير معلومات وتسويق مبيعات االمالك
الشخصية وتوزيع وتأجير المواد الدعائية وتوزيع
االعالنات والمواد الدعائية والنشاطات التلفزيونية
التجارية وتوزيع العينات ومعلومات مختصة باالعمال
.واالعالن بواسطة المذياع والعالقات العامة

 إنتر أيكيا سيستمز بي في: بأسم
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Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

 هولندا، دلفت2616 ، أولوف بالمسترات: العنوان
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74 ب.ص

) 557 (

Trade Mark No.: 22874

22874 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 29/04/2013

2013/04/29 : التاريخ

In Respect of: Construction; repair;
installation services; assembly of furniture
sold in a disassembled form.

 تجميع، خدمات االنشاء والتصليح والتركيب: من اجل
وتركيب االثاث الذي يباع بشكل غير مجمع

In the name of: Inter IKEA Systems BV
Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

 إنتر أيكيا سيستمز بي في: بأسم
 هولندا، دلفت2616 ، أولوف بالمسترات: العنوان
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74 ب.ص

) 558 (

Trade Mark No.: 22875
In Class: 39
Date: 29/04/2013
In Respect of: Transportation, storage,
crating and delivery of furniture,
furnishings, articles for interior decoration,
home and family and goods related thereto
In the name of: Inter IKEA Systems BV

22875 : العالمة التجارية رقم
39 : في الصنف
2013/04/29 : التاريخ
 نقل وتخزين وشحن وتوصيل االثاث والعفش: من اجل
ومواد للديكورات الداخلية والمنزل والعائلة والبضائع
.المتعلقة بذلك
 إنتر أيكيا سيستمز بي في: بأسم
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Address: Olof Palmestraat, 2616 Delft, The
Netherlands
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

 هولندا، دلفت2616 ، أولوف بالمسترات: العنوان
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74 ب.ص

) 559 (

Trade Mark No.: 22876
In Class: 5
Date: 05/05/2013
In Respect of: Contraceptive preparations
and substances; spermicidal gels,
liquids and creams; hygienic lubricants
and disinfectants for use in the area of
the vagina, penis and anus; personal
lubricants; lubricants, gels, liquids
and creams for sexual health and/
or enhancing sexual performance;
supplements for sexual health and/
or enhancing sexual performance;
pharmaceutical preparations and
substances all relating to sexual health
and/or sexual performance; diagnostic
preparations and substances all for
gynaecological testing purposes or for
the diagnosis of sexually transmitted
diseases.
In the name of: LRC Products Limited

22876 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/05/05 : التاريخ
 جل وسوائل، مستحضرات ومواد منع الحبل: من اجل
 مزلقات صحية،وكريمات التالف الحيوانان المنوية
ومطهرات تستعمل في منطقة المهبل والقضيب
 المزلقات والجل والسوائل، المزلقات الشخصية،والشرج
،او لتعزيز االداء الجنسي/والكريمات للصحة الجنسية و
،او لتعزيز االداء الجنسي/اضافات للصحة الجنسية و
مستحضرات ومواد صيدلية جميعها تتعلق بالصحة
 مستحضرات ومواد،او االداء الجنسي/الجنسية و
تشخيصية جميعها الغراض فحص امراض النساء او
.لتشخيص االمراض التي تنقل بالممارسة الجنسية

 ال ار سي برودكتس لميتد: بأسم

Address: 103-105 Bath Road, Slough, SL1
3UH, England

،يواتش3 1 اس ال، سلوف، باث رود105-103 : العنوان
انجلترا

Address for Services:

، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74 ب.ص
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) 560 (
Trade Mark No.: 22877

22877 : العالمة التجارية رقم

In Class: 10

10 : في الصنف

Date: 05/05/2013

2013/05/05 : التاريخ

In Respect of: Condoms; contraceptive,
hygienic or prophylactic devices; diagnostic
and testing devices, instruments and
apparatus; pregnancy testing devices,
instruments and apparatus; ovulation testing
devices, instruments and apparatus; massage
apparatus, instruments and appliances; body
massagers; massagers for intimate areas;
massagers for sexual stimulation; batteryoperated massage apparatus, instruments
and appliances; battery-operated body
massagers; battery-operated massagers for
intimate areas; battery-operated massagers
for sexual stimulation; vibrators for
personal use; penis rings; rings for genital
stimulation; marital aids; sex aids; parts and
fittings for all of the aforesaid goods.

 ادوات منع الحمل او االدوات الصحية او، الرفل: من اجل
، ادوات ومعدات واجهزة التشخيص والفحص،الوقائية
 ادوات ومعدات،ادوات ومعدات واجهزة فحص الحمل
 ماكنات واجهزة وادوات،وأجهزة فحص االباضة
، مدلكات المناطق الحساسة، مدلكات الجسم،التدليك
 هزازات،مدلكات تعمل بالبطارية للتحفيز الجنسي
 حلقات الحث، حلقات القضيب،لالستعمال الشخصي
 مساعدات ممارسة، المساعدات الزواجية،التناسلي
.  اجزاء ولوازم لجميع البضائع المذكورة،الجنس

In the name of: LRC Products Limited

 ال ار سي برودكتس لميتد: بأسم

Address: 103-105 Bath Road, Slough, SL1
3UH, England

،يواتش3 1 اس ال، سلوف، باث رود105-103 : العنوان
انجلترا

Address for Services:

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

) 561 (

Trade Mark No.: 22878
In Class: 5

22878 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 05/05/2013

التاريخ 2013/05/05 :
من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدلية.

In Respect of: Pharmaceutical preparations
and substances.

بأسم  :ريكيت أند كولمان (أوفرسيز) لميتد

In the name of: Reckitt & Colman
(Overseas) Limited

العنوان  :دانسوم لين ،هل ،اتش يو7 8دي اس ،انجلترا

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS,
England

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

Address for Services:

( ) 562

Trade Mark No.: 22879

العالمة التجارية رقم 22879 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 05/05/2013

التاريخ 2013/05/05 :
من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدلية.

In Respect of: Pharmaceutical preparations
and substances.

بأسم  :ريكيت أند كولمان (أوفرسيز) لميتد

In the name of: Reckitt & Colman
(Overseas) Limited

العنوان  :دانسوم لين ،هل ،اتش يو7 8دي اس ،انجلترا Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England

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

Address for Services:

( ) 563

العالمة التجارية رقم 22880 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/05/05 :

Trade Mark No.: 22880
In Class: 5
Date: 05/05/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

393

من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدلية ،الحلوى
الطبية.

In Respect of: Pharmaceutical preparations
and substances; medicated confectionery.
In the name of: Reckitt & Colman
(Overseas) Limited

بأسم  :ريكيت أند كولمان (أوفرسيز) لميتد

العنوان  :دانسوم لين ،هل ،اتش يو7 8دي اس ،انجلترا Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England
Address for Services:

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

( ) 564

Trade Mark No.: 22881

العالمة التجارية رقم 22881 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 05/05/2013

التاريخ 2013/05/05 :
من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدلية.

In Respect of: Pharmaceutical preparations
and substances.

بأسم  :ريكيت أند كولمان (أوفرسيز) لميتد

In the name of: Reckitt & Colman
(Overseas) Limited

العنوان  :دانسوم لين ،هل ،اتش يو7 8دي اس ،انجلترا Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England

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

Address for Services:

( ) 565

العالمة التجارية رقم 22882 :
في الصنف 6 :

Trade Mark No.: 22882
In Class: 6

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 05/05/2013

التاريخ 2013/05/05 :
من اجل  :الواح االسقف المعدنية ،المسامير المعدنية
اللواح الجدران الجصية  ،وشبكات القضبان المتصالبة
المعدنية لالسقف

In Respect of: Metal ceiling panels; metal
drywallstuds; metalceiling rrid
In the name of: United States Gypsum
Company

بأسم  :يونايتد ستيتس جيبسم كومباني
العنوان  550 :ويست ادمز ستريت ،شيكاجو ،ايلينوي
، 3676-60661الواليات المتحدة االمريكية

Address: 550 West Adams street, Chicago ,
Illions 60661-3676
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  219- :نابلس  -فلسطين

( ) 566

العالمة التجارية رقم 22883 :
في الصنف 17 :
التاريخ 2013/05/05 :
من اجل  :مركبات (حشوات) تستخدم إلحكام ومأل
الشقوق والفراغات بين األلواح الجدران الجصية،
األشرطة المستخدمة إلحكام ومأل الشقوق والفراغات
بين ألواح الجدران الجصية.
بأسم  :يونايتد ستيتس جيبسم كومباني
العنوان  :الشركة/المؤسسة طالبة تسجيل العالمة:
 550ويست آدمز ستريت ،شيكاجو  ،إيلينوي -3676
 ، 60661الواليات المتحدة األمريكية.
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطين

Trade Mark No.: 22883
In Class: 17
Date: 05/05/2013
;In Respect of: Drywall joint compound
Drywall joint tape

In the name of: United States Gypsum
Company
Address: 550 West Adams Street, Chicago,
Illinois 60661-3676, USA
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 567

Trade Mark No.: 22884

العالمة التجارية رقم 22884 :

In Class: 19

في الصنف 19 :

Date: 05/05/2013

التاريخ 2013/05/05 :
من اجل  :مواد البناء وبالتحديد األلواح الجدارية ،ألواح
األسقف غير المعدنية ،طبقات األرضيات التحتية
ً
(توضع عادة أسفل األرضيات كالسجاد أو البالط أو غيرها

In Respect of: Building materials, namely,
;wall boards; Ceiling panels, not of metal
Flooring underlayments.
In the name of: United States Gypsum
Company

بأسم  :يونايتد ستيتس جيبسم كومباني
العنوان  550 :ويست آدمز ستريت ،شيكاجو  ،إيلينوي
 ، 60661-3676الواليات المتحدة األمريكية.

Address: 550 West Adams Street, Chicago,
Illinois 60661-3676, USA
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطين

( ) 568

العالمة التجارية رقم 22885 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/05/05 :
من اجل  :ألواح األسقف المعدنية ،المسامير المعدنية
أللواح الجدران الجصية ،وشبكات القضبان المتصالبة
المعدنية لألسقف.
بأسم  :يونايتد ستيتس جيبسم كومباني
العنوان  550 :ويست آدمز ستريت ،شيكاجو  ،إيلينوي
 ، 60661-3676الواليات المتحدة األمريكية.
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطين

Trade Mark No.: 22885
In Class: 6
Date: 05/05/2013
In Respect of: Metal ceiling panels; metal
drywall studs; metal ceiling grid.
In the name of: United States Gypsum Company
Address: 550 West Adams Street, Chicago,
Illinois 60661-3676, USA
Address for Services:
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( ) 569

Trade Mark No.: 22886

العالمة التجارية رقم 22886 :

In Class: 17

في الصنف 17 :

Date: 05/05/2013

التاريخ 2013/05/05 :

;In Respect of: Drywall joint compound
Drywall joint tape.

من اجل  :مركبات (حشوات) تستخدم إلحكام ومأل
الشقوق والفراغات بين األلواح الجدران الجصية،
األشرطة المستخدمة إلحكام ومأل الشقوق والفراغات
بين ألواح الجدران الجصية.

In the name of: United States Gypsum
Company

بأسم  :يونايتد ستيتس جيبسم كومباني
العنوان  550 :ويست آدمز ستريت ،شيكاجو  ،إيلينوي
 ، 60661-3676الواليات المتحدة األمريكية.

Address: 550 West Adams Street, Chicago,
Illinois 60661-3676, USA
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطين

( ) 570

العالمة التجارية رقم 22887 :
في الصنف 19 :
التاريخ 2013/05/05 :
من اجل  :مواد البناء وبالتحديد األلواح الجدارية ،ألواح
األسقف غير المعدنية ،طبقات األرضيات التحتية (توضع
ً
عادة أسفل األرضيات كالسجاد أو البالط أو غيرها).
بأسم  :يونايتد ستيتس جيبسم كومباني
العنوان  550 :ويست آدمز ستريت ،شيكاجو  ،إيلينوي
 ، 60661-3676الواليات المتحدة األمريكية.
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطين

Trade Mark No.: 22887
In Class: 19
Date: 05/05/2013
In Respect of: Building materials, namely,
;wall boards; Ceiling panels, not of metal
Flooring underlayments
In the name of: United States Gypsum
Company
Address: 550 West Adams Street, Chicago,
Illinois 60661-3676, USA
Address for Services:
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( ) 571

Trade Mark No.: 22888

العالمة التجارية رقم 22888 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 06/05/2013

التاريخ 2013/05/06 :

In Respect of: Cakes, bread, , pastry,
من اجل  :الكيك ،الخبز ،المعجنات ،الكرواسون،
croissant, chocolate, confectionery, namely
والشيكوالته ،والحلويات ،وهما الحلوى والمصاصه،
الكراميل ،العلكة ،المخبوزات المصنعة ،والسويس رول candy and lollypops, caramels, chewing gum,
ready made bakes, Swiss roll; all in class 30.

المشمولة كلها فى الفئة .30

In the name of: EDITA Food Industries S.A.E.

بأسم  :شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
العنوان  :مدينة  6أكتوبر ،المنطقة الصناعية الثالثة ،
الجيزة  ،12311مصر

Address: 6th of October City, Industrial
Zone No.3, Giza 12311 , Egypt

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

مالحظة :العالمة تشتمل على االلوان االحمر والبرتقالي واالبيض والسكني .

( ) 572

العالمة التجارية رقم 22889 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/05/06 :

Trade Mark No.: 22889
In Class: 30
Date: 06/05/2013

In Respect of: Cakes, bread, , pastry,
من اجل  :الكيك ،الخبز ،المعجنات ،الكرواسون،
croissant, chocolate, confectionery, namely
والشيكوالته ،والحلويات ،وهما الحلوى والمصاصه،
الكراميل ،العلكة ،المخبوزات المصنعة ،والسويس رول candy and lollypops, caramels, chewing gum,
ready made bakes, Swiss roll; all in class 30.

المشمولة كلها فى الفئة .30

العــــــدد الثـامـــن
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بأسم  :شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

In the name of: EDITA Food Industries
S.A.E.

العنوان  :مدينة  6أكتوبر ،المنطقة الصناعية الثالثة ،
الجيزة  ،12311مصر

Address: 6th of October City, Industrial
Zone No.3, Giza 12311 , Egypt

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

مالحظة :العالمة تشتمل على اللون االحمر

( ) 573

العالمة التجارية رقم 22890 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/05/06 :
من اجل  :الكيك ،الخبز ،المعجنات ،الكرواسون،
والشيكوالته ،والحلويات ،وهما الحلوى والمصاصه،
الكراميل ،العلكة ،المخبوزات المصنعة ،والسويس رول
المشمولة كلها فى الفئة .30

Trade Mark No.: 22890
In Class: 30
Date: 06/05/2013
In Respect of: Cakes, bread, , pastry,
croissant, chocolate, confectionery, namely
candy and lollypops, caramels, chewing
gum, ready made bakes, Swiss roll; all in
class 30.

بأسم  :شركة ايديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.

In the name of: EDITA Food Industries
S.A.E.

العنوان  :مدينة  6أكتوبر ،المنطقة الصناعية الثالثة ،
الجيزة  ،12311مصر

Address: 6th of October City, Industrial
Zone No.3, Giza 12311 , Egypt

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

مالحظة :العالمة تشتمل على االلوان االحمر واالصفر.
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العــــــدد الثـامـــن

) 574 (

Trade Mark No.: 22895

22895 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 06/05/2013

2013/05/06 : التاريخ

In Respect of: SHOES

 االحذية: من اجل

In the name of: HOSSAIN A.A.H ALZATARI

 حسين عبد الحميد حسين الزعتري: بأسم

Address: AL KHALIL

0599230335  الخليل حارة الشيخ: العنوان

Address for Services: AL KHALIL

0599230335  الخليل حارة الشيخ: عنوان التبليغ

) 575 (

Trade Mark No.: 22891
In Class: 5
Date: 06/05/2013
In Respect of: Pharmaceutical
preparations for treating diabetes;
Cardiovascular pharmaceutical
preparations; Pharmaceutical preparations
for tumor treatment; Pharmaceutical
preparations for central nervous system;
Dermatological pharmaceutical products;
Chemico-pharmaceutical preparations;
Antihypertensives; Anti-diabetic
pharmaceuticals; Antibiotics; Anti-cancer
preparations; Anticoagulants; Tumor
suppressing agents; Anti-dermoinfectives;
Hypoglycemic agents; Pharmaceutical
preparations for respiratory organs; Drugs
for medical purposes; Medicines for human
purposes; Veterinary preparations; Fungicides;
Herbicides; Insecticides; Pharmaceuticals.

22891 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/05/06 : التاريخ
 المستحضرات الصيدالنية لمعالجة: من اجل
السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للقلب واألوعية
الدموية؛ المستحضرات الصيدالنية لمعالجة األورام
الخبيثة؛ المستحضرات الصيدالنية للجهاز العصبي
المركزي؛ المنتجات الصيدالنية لألمراض الجلدية؛
المستحضرات الصيدالنية الكيماوية؛ األدوية
الخافضة للضغط؛ المستحضرات الصيدالنية المقاومة
لمرض السكري؛ المضادات الحيوية؛ المستحضرات
المقاومة للسرطان؛ مضادات التخثر؛ عوامل القضاء
على األورام الخبيثة؛ مضادات العدوى الجلدية؛
عوامل سكر الدم؛ المستحضرات الصيدالنية ألعضاء
التنفس؛ المستحضرات البيطرية؛ مبيدات الفطريات؛
.مواد صيدالنية, مبيدات األعشاب؛ المبيدات الحشرية

العــــــدد الثـامـــن
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بأسم  :أل جي اليف سينسيز  ،ليمتد

In the name of: LG Life Sciences, Ltd.

العنوان  ، 58 :سيمونان – رو  ،جنغنو – غو  ،سينول
 ،كوريا

Address: 58, Saemunan-ro, Jongno-gu,
Seoul, Korea

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 576

العالمة التجارية رقم 22892 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/05/06 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية لمعالجة
السكري؛ المستحضرات الصيدالنية للقلب واألوعية
الدموية؛ المستحضرات الصيدالنية لمعالجة األورام
الخبيثة؛ المستحضرات الصيدالنية للجهاز العصبي
المركزي؛ المنتجات الصيدالنية لألمراض الجلدية؛
المستحضرات الصيدالنية الكيماوية؛ األدوية
الخافضة للضغط؛ المستحضرات الصيدالنية المقاومة
لمرض السكري؛ المضادات الحيوية؛ المستحضرات
المقاومة للسرطان؛ مضادات التخثر؛ عوامل القضاء
على األورام الخبيثة؛ مضادات العدوى الجلدية؛
عوامل سكر الدم؛ المستحضرات الصيدالنية ألعضاء
التنفس؛ المستحضرات البيطرية؛ مبيدات الفطريات؛
مبيدات األعشاب؛ المبيدات الحشرية ,مواد صيدالنية.

Trade Mark No.: 22892
In Class: 5
Date: 06/05/2013
In Respect of: Pharmaceutical
;preparations for treating diabetes
Cardiovascular pharmaceutical
preparations; Pharmaceutical preparations
for tumor treatment; Pharmaceutical
;preparations for central nervous system
;Dermatological pharmaceutical products
;Chemico-pharmaceutical preparations
Antihypertensives; Anti-diabetic
pharmaceuticals; Antibiotics; Anti-cancer
preparations; Anticoagulants; Tumor
;suppressing agents; Anti-dermoinfectives
Hypoglycemic agents; Pharmaceutical
preparations for respiratory organs; Drugs
for medical purposes; Medicines for human
;purposes; Veterinary preparations; Fungicides
Herbicides; Insecticides; Pharmaceuticals.

بأسم  :أل جي اليف سينسيز  ،ليمتد

In the name of: LG Life Sciences, Ltd.

العنوان  ، 58 :سيمونان – رو  ،جنغنو – غو  ،سينول
 ،كوريا

Address: 58, Saemunan-ro, Jongno-gu,
Seoul, Korea

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 577
Trade Mark No.: 22894

العالمة التجارية رقم 22894 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 06/05/2013

التاريخ 2013/05/06 :
من اجل  :علب واقية لألجهزة اإللكترونية المحمولة
ً
وخاصة مشغالت الموسيقى المحمولة ومشغالت
الفيديو المحمولة والهواتف المحمولة وأجهزة
ً
الكمبيوتر وخاصة علب واقية مخصصة لحمل أجهزة
الكمبيوتر

In Respect of: Protective cases for handheld
electronic devices, namely, portable music
players, portable video players, cell phones
and computers; specially adapted protective
carrying cases for computers.
In the name of: Otter Products LLC

بأسم  :أوتر برودكتس إل إل سي
العنوان  209 :ساوث ميلدروم ستريت,فورت كولينز,
كولورادو  ,80521الواليات المتحدة االمريكيه.

Address: 209 South Meldrum Street, Fort
Collins, Colorado 80521, United States of
America.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطين

( ) 578

العالمة التجارية رقم 22896 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/05/06 :
من اجل  :الشوكوالته  ،والكراميل والبن والشاي والسكر
واالرز
بأسم  :شركة الرابية للتسويق واالستثمار

Trade Mark No.: 22896
In Class: 30
Date: 06/05/2013
In Respect of: chocolate, caramel, coffee,
tea, sugar and rice
In the name of: Sharekat AL Rabiyah
Llettesweeq W a Ellestethmar
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Address: jabai- jenin

العنوان  :جبع -جنين

Address for Services: jabai- jenin

عنوان التبليغ  :جبع -جنين

( ) 579

Trade Mark No.: 22897

العالمة التجارية رقم 22897 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 06/05/2013

التاريخ 2013/05/06 :

In Respect of: COSMETICS

من اجل  :مستحضرات تجميل

In the name of: Farouk systems , inc

بأسم  :شركة فاروق سيستمز العالمية
العنوان  :هيوستن  ،تكساس في الواليات المتحدة
االمريكية

Address: 250pennbright Dr Houston , TX
77090, United States

عنوان التبليغ  :عنوان البريد  :رام الله  151جوال رقم
0599930930

Address for Services:

( ) 580

العالمة التجارية رقم 22898 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/05/06 :
من اجل  :مستحضرات تجميل
بأسم  :شركة فاروق سيستمز العالمية

Trade Mark No.: 22898
In Class: 3
Date: 06/05/2013
In Respect of: COSMETICS
In the name of: Farouk systems , inc

العنوان  :هيوستن  ،تكساس في الواليات المتحدة
االمريكية

Address: 250pennbright Dr Houston , TX
77090, United States

عنوان التبليغ  :عنوان البريد  :رام الله  151جوال رقم
0599930930

Address for Services:
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( ) 581

Trade Mark No.: 22899

العالمة التجارية رقم 22899 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 07/05/2013

التاريخ 2013/05/07 :

In Respect of: ( Facialtissue paper toilet
paper

من اجل  :المحارم الورقية– فوط أطفال.

In the name of: Al-Areen co for
manufacturingand markiting

بأسم  :شركه العرين للتصنيع والتسويق
العنوان  :طولكرم شارع حيفا هاتف 2675012

Address: Tulkarm-Haifa St TEL
_|09-2676357 begin_of_the_skype
_highlighting 09-2676357 FREE  end_of
the_skype_highlighting

عنوان التبليغ  :طولكرم شارع حيفا هاتف 2675012

Address for Services: Tulkarm-Haifa St
_TEL |09-2676357 begin_of_the_skype
_highlighting 09-2676357 FREE  end_of
the_skype_highlighting

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

( ) 582

العالمة التجارية رقم 22900 :
في الصنف 2 :
التاريخ 2013/05/07 :

Trade Mark No.: 22900
In Class: 2
Date: 07/05/2013

2013/9/10
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In Respect of: Paints, varnishes, lacquers;
preservatives against rust and against
deterioration of wood; colorants; mordants;
raw natural resins;metals in foil and powder
form for painters, decorators, printers and
artists

العــــــدد الثـامـــن

 والمواد الواقية، الدهانات والورنيش واللكر: من اجل
،من الصدأ ونخر الخشب ومواد التلوين والصباغة
والمواد الكاوية المستعملة في تحضير الصناعات
والرانتيج وصفائح ومساحيق المعادن التي يستعملها
الدهانون والمزخرفون

In the name of: Fadi Mohammed Abd
Alkareem Ahmad

 فادي محمد عبد الكريم احمد: بأسم

Address: Nablus - Deir sharaf

 ديرشرف-  نابلس: العنوان

Address for Services: Nablus - Deir sharaf

 ديرشرف-  نابلس: عنوان التبليغ

) 583 (

Trade Mark No.: 22901
In Class: 16
Date: 07/05/2013
In Respect of: Facial tissue paper,toilet
paper,baby diapers
In the name of: Al-Areen
co.formanufacturing and marketing
Address: Tulkarm-Haifa st.TEL;092675012
Address for Services: Tulkarm-Haifa
st.TEL;092675012

22901 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/05/07 : التاريخ
 ورق محارم ورق تواليت فوط أطفال: من اجل
 شركه العرين للتصنيع والتسويق: بأسم
09-2675012  شارع حيفا هاتف-  طولكرم: العنوان
09-2675012 شارع حيفا هاتف-  طولكرم: عنوان التبليغ

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

) 584 (

Trade Mark No.: 22903

22903 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 07/05/2013

2013/05/07 : التاريخ

In Respect of: shoes

 االحذية: من اجل

In the name of: khairy al jabary sons
company

 شركة ابناء خيري الجعبري الصناعية التجارية: بأسم

Address: hebron khalat hadour

 الخليل خلة حاضور شارع الطالب: العنوان

Address for Services: hebron khalat
hadour

 الخليل خلة حاضور شارع الطالب: عنوان التبليغ

) 585 (

Trade Mark No.: 22904
In Class: 16
Date: 07/05/2013
In Respect of: facial tissue paper,toilet paper
In the name of: AL-Areen co .for
manufacturing and marketing
Address: Tulkarm-Haifa
st.TEL;09-2675012 begin_of_the_skype_
highlighting 09-2675012 FREE  end_of_
the_skype_highlighting

22904 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/05/07 : التاريخ
 ورق تواليت,  ورق محارم: من اجل
 شركة العرين للتصنيع والتسويق: بأسم
092675012 : هاتف.شارع حيفا- طولكرم: العنوان

العــــــدد الثـامـــن
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عنوان التبليغ  :طولكرم-شارع حيفا .هاتف:
092675012

Address for Services: Tulkarm-Haifa
_st.TEL;09-2675012 begin_of_the_skype
_highlighting 09-2675012 FREE  end_of
the_skype_highlighting

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

( ) 586

Trade Mark No.: 22905

العالمة التجارية رقم 22905 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 07/05/2013

التاريخ 2013/05/07 :

In Respect of: Facial tissue paper ,toilet
paper

من اجل  :ورق محارم-ورق تواليت

In the name of: Al-Areen co.for
manufacturing and markiting

بأسم  :شركة العرين للتصنيع والتسويق

Address: Tulkarm-Haifa ST.Tel:092675012

العنوان  :طولكرم -شارع حيفا.هاتف2675012:
عنوان التبليغ  :طولكرم -شارع حيفا.هاتف2675012:

Address for Services: Tulkarm-Haifa
ST.Tel:092675012

( ) 587

العالمة التجارية رقم 22909 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/05/08 :

Trade Mark No.: 22909
In Class: 29
Date: 08/05/2013

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات اللحم
والسمك والخضار واالثمار المحفوظة او المجففة او المطبوخة
والهالم والمربى والبيض والحليب وغيره من منتوجات
االلبان والزيوت والشحوم الصالحة لالكل والمعلبات والمخلل

In Respect of: of Meat, fish, poultry and
game; meat extract; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;compotes; eggs, milk and milk products
edible oils and fats

بأسم  :شركة زارا فودز لالغذية المساهمة الخصوصية In the name of: sherket zara foods lelaghtheyeh
almosahema alkhososya almahdoda
المحدودة
Address: ramallah

العنوان  :رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله -شارع االرسال  -عمارة تايجر-
ط7

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة للغذاء معنى food
 for valueوالكلمات ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 588

العالمة التجارية رقم 22910 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/05/08 :
من اجل  :اللحم والسمك والطيور والقنص وخالصات اللحم
والسمك والخضار واالثمار المحفوظة او المجففة او المطبوخة
والهالم والمربى والبيض والحليب وغيره من منتوجات
االلبان والزيوت والشحوم الصالحة لالكل والمعلبات والمخلل

Trade Mark No.: 22910
In Class: 29
Date: 08/05/2013
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extract; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;compotes; eggs, milk and milk products
edible oils and fats

بأسم  :شركة زارا فودز لالغذية المساهمة الخصوصية In the name of: sherket zara foods lelaghtheyeh
almosahema alkhososya almahdoda
المحدودة

العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :رام الله -شارع االرسال  -عمارة تايجر -ط7

Address: ramallah
Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة للغذاء معنى food
 for valueوالكلمات ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 589

Trade Mark No.: 22911

العالمة التجارية رقم 22911 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 08/05/2013

التاريخ 2013/05/08 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز
والتابيوك ا والساغو ومماثالت القهوة والدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز
والبسكويت والكعك والحلوى والرشوش المستعملة
لتجميدها والعسل والدبس والخميرة ومسحوق الخبز
والملح والخردل والفلفل والخل والصلصة والبهارات
والتوابل والجليد

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice and tabyuk of the Sago and, flour and
preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, candy, Alrchoc used for
freezing, honey, molasses, yeast, baking
powder, salt, mustard, pepper, vinegar and
sauces and condiments, spices and ice

بأسم  :شركة زارا فودز لالغذية المساهمة الخصوصية
المحدودة

In the name of: sherket zara foods
lelaghtheyeh almosahema alkhososya
almahdoda
Address: ramallah

العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :رام الله -شارع االرسال  -عمارة تايجر-
ط7

Address for Services:

( ) 590

العالمة التجارية رقم 22912 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/05/08 :

Trade Mark No.: 22912
In Class: 30
Date: 08/05/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

409

من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك
ا والساغو ومماثالت القهوة والدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والكعك
والحلوى والرشوش المستعملة لتجميدها والعسل
والدبس والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل والفلفل
والخل والصلصة والبهارات والتوابل والجليد

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice and tabyuk of the Sago and, flour and
preparations made from cereals, bread,
biscuits, cakes, candy, Alrchoc used for
freezing, honey, molasses, yeast, baking
powder, salt, mustard, pepper, vinegar and
sauces and condiments, spices and ice

بأسم  :شركة زارا فودز لالغذية المساهمة الخصوصية In the name of: sherket zara foods lelaghtheyeh
almosahema alkhososya almahdoda
المحدودة
Address: ramallah

العنوان  :رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله -شارع االرسال  -عمارة تايجر -ط7

( ) 591

Trade Mark No.: 22914

العالمة التجارية رقم 22914 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 08/05/2013

التاريخ 2013/05/08 :

In Respect of: canned meat canned fish

من اجل  :لحوم معلبة واسماك معلبة
بأسم  :حسن تاية محمود الشاللدة

In the name of: hasan tayeh mahmoud shalaldeh
Address: hebron saer

العنوان  :الخليل سعير

Address for Services: hebron saer

عنوان التبليغ  :الخليل سعير

( ) 592

العالمة التجارية رقم 22915 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/05/08 :

Trade Mark No.: 22915
In Class: 5
Date: 08/05/2013

2013/9/10

410

العــــــدد الثـامـــن

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for
medical purposes; dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary
use, food for babies; dietary supplements
for humans and animals; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides

، المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية: من اجل
 أغذية األطفال، مواد الحمية المعدة لالستعمال الطبي
 المواد الخاصة بحشو،  اللصوق الطبية ومواد التضميد،
 المستحضرات،  المطهرات، األسنان والشمع الطبي
المستعملة في ابادة الهوام والحيوانات والحشرات
الضارة والفطريات واألعشاب الضارة

In the name of: Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

 ازينده كيميكه ريونيته انجيليني فرانسيسكو: بأسم
.ايه.بي. اس.اف.ايه.ار.سي.ايه

Address: Viale Amelia, 70 – 00181 ROMA - Italy
Address for Services:

 ايطاليا-  روما00181-70 , فيالي اميليا: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 593 (

Trade Mark No.: 22916
In Class: 5
Date: 08/05/2013

22916 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/05/08 : التاريخ

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for
medical purposes; dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary
use, food for babies; dietary supplements
for humans and animals; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides

، المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية: من اجل
 أغذية األطفال، مواد الحمية المعدة لالستعمال الطبي
 المواد الخاصة بحشو،  اللصوق الطبية ومواد التضميد،
 المستحضرات،  المطهرات، األسنان والشمع الطبي
المستعملة في ابادة الهوام والحيوانات والحشرات
الضارة والفطريات واألعشاب الضارة

In the name of: Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

 ازينده كيميكه ريونيته انجيليني فرانسيسكو: بأسم
.ايه.بي. اس.اف.ايه.ار.سي.ايه

Address: Viale Amelia, 70 – 00181 ROMA - Italy
Address for Services:

 ايطاليا-  روما00181-70 , فيالي اميليا: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

) 594 (

Trade Mark No.: 22917

22917 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 08/05/2013

2013/05/08 : التاريخ

In Respect of: Pharmaceutical and
veterinary preparations; sanitary
preparations for medical purposes;
dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for
babies; dietary supplements for humans
and animals; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides,
herbicides

، المستحضرات الصيدلية والبيطرية والصحية: من اجل
 أغذية األطفال، مواد الحمية المعدة لالستعمال الطبي
 المواد الخاصة بحشو،  اللصوق الطبية ومواد التضميد،
 المستحضرات،  المطهرات، األسنان والشمع الطبي
المستعملة في ابادة الهوام والحيوانات والحشرات
الضارة والفطريات واألعشاب الضارة

In the name of: Aziende Chimiche Riunite
Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.

 ازينده كيميكه ريونيته انجيليني فرانسيسكو: بأسم
.ايه.بي. اس.اف.ايه.ار.سي.ايه

Address: Viale Amelia, 70 – 00181 ROMA - Italy
Address for Services:

 ايطاليا-  روما00181-70 , فيالي اميليا: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 595 (

Trade Mark No.: 22920
In Class: 5
Date: 08/05/2013

22920 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/05/08 : التاريخ

2013/9/10
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In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for
medical purposes; dietetic food and
substances adapted for medical or veterinary
use, food for babies; dietary supplements
for humans and animals; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides.

العــــــدد الثـامـــن

 المستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛: من اجل
ّ الصحية لغايات
ّ
طبية؛ أطعمة ومواد
المستحضرات
ّ
ّ
الطبي أو البيطري وأغذية
المعدة لالستعمال
الحمية
للرضع واألطفال؛ اإلضافات المكملة لمواد الحمية
للبشر والحيوانات؛ اللصقات ومواد الضماد؛ مواد حشو
ّ
ّ األسنان وشمع
المطهرات؛ المستحضرات
طب األسنان؛
ّ
إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛ مبيدات الفطريات
ومبيدات األعشاب

In the name of: Novartis AG

 نوفارتس ايه جي: بأسم

Address: 4002 Basel, Switzerland

 سويسرا، بازل4002 : العنوان

Address for Services:

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

) 596 (

Trade Mark No.: 22923
In Class: 5
Date: 08/05/2013
In Respect of: Contraceptive preparations
and substances; spermicidal gels, liquids
and creams; hygienic lubricants and
disinfectants for use in the area of the
vagina, penis and anus; personal lubricants;
lubricants, gels, liquids and creams for
sexual health and/or enhancing sexual
performance; supplements for sexual health
and/or enhancing sexual performance;
pharmaceutical preparations and substances
all relating to sexual health and/or sexual
performance; diagnostic preparations and
substances all for gynaecological testing
purposes or for the diagnosis of sexually
transmitted diseases.

22923 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/05/08 : التاريخ
 جل وسوائل، مستحضرات ومواد منع الحبل: من اجل
 مزلقات صحية،وكريمات التالف الحيوانان المنوية
ومطهرات تستعمل في منطقة المهبل والقضيب
 المزلقات والجل والسوائل، المزلقات الشخصية،والشرج
،او لتعزيز االداء الجنسي/والكريمات للصحة الجنسية و
،او لتعزيز االداء الجنسي/اضافات للصحة الجنسية و
مستحضرات ومواد صيدلية جميعها تتعلق بالصحة
 مستحضرات ومواد،او االداء الجنسي/الجنسية و
تشخيصية جميعها الغراض فحص امراض النساء او
.لتشخيص االمراض التي تنقل بالممارسة الجنسية

2013/9/10
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In the name of: LRC Products Limited

العــــــدد الثـامـــن

 ال ار سي برودكتس لميتد: بأسم

Address: 103-105 Bath Road, Slough, SL1
3UH, England

،يواتش3 1 اس ال، سلوف، باث رود105-103 : العنوان
انجلترا

Address for Services:

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

) 597 (

Trade Mark No.: 22924
In Class: 10
Date: 08/05/2013
In Respect of: Condoms; contraceptive,
hygienic or prophylactic devices; diagnostic
and testing devices, instruments and
apparatus; pregnancy testing devices,
instruments and apparatus; ovulation testing
devices, instruments and apparatus; massage
apparatus, instruments and appliances; body
massagers; massagers for intimate areas;
massagers for sexual stimulation; batteryoperated massage apparatus, instruments
and appliances; battery-operated body
massagers; battery-operated massagers for
intimate areas; battery-operated massagers
for sexual stimulation; vibrators for
personal use; penis rings; rings for genital
stimulation; marital aids; sex aids; parts and
fittings for all of the aforesaid goods.
In the name of: LRC Products Limited

22924 : العالمة التجارية رقم
10 : في الصنف
2013/05/08 : التاريخ
 ادوات منع الحمل او االدوات الصحية او، الرفل: من اجل
، ادوات ومعدات واجهزة التشخيص والفحص،الوقائية
 ادوات ومعدات،ادوات ومعدات واجهزة فحص الحمل
 ماكنات واجهزة وادوات،وأجهزة فحص االباضة
، مدلكات المناطق الحساسة، مدلكات الجسم،التدليك
 هزازات،مدلكات تعمل بالبطارية للتحفيز الجنسي
 حلقات الحث، حلقات القضيب،لالستعمال الشخصي
 مساعدات ممارسة، المساعدات الزواجية،التناسلي
.  اجزاء ولوازم لجميع البضائع المذكورة،الجنس

 ال ار سي برودكتس لميتد: بأسم

Address: 103-105 Bath Road, Slough, SL1
3UH, England

،يواتش3 1 اس ال، سلوف، باث رود105-103 : العنوان
انجلترا

Address for Services:

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

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 598

Trade Mark No.: 22925

العالمة التجارية رقم 22925 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 09/05/2013

التاريخ 2013/05/09 :

In Respect of: SHOES

من اجل  :االحذية
بأسم  :فتحي خضر احمد سياج

In the name of: FATHEE KHADER
AHMAD SIAG

العنوان  :الخليل الحاووز طريق الحرايق

Address: ALKHALIL ALHAWWZ

عنوان التبليغ  :الخليل الحاووز طريق الحرايق

Address for Services: ALKHALIL
ALHAWWZ

( ) 599

العالمة التجارية رقم 22928 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/05/09 :
من اجل  :االحذية
بأسم  :محمد نور الدين رباح الشرباتي

العنوان  :الخليل حارة الشيخ 0599887401
عنوان التبليغ  :الخليل حارة الشيخ 0599887401

Trade Mark No.: 22928
In Class: 25
Date: 09/05/2013
In Respect of: SHOES
In the name of:
MOHAMMADNOUREDDIN
ALSHARABATI
Address: AL KHALIL
Address for Services: AL KHALIL

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10
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( ) 600

Trade Mark No.: 22930

العالمة التجارية رقم 22930 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 12/05/2013

التاريخ 2013/05/12 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمه والمشروبات  ،االيواء
المؤقت

In Respect of: Services for providing food
and drink; temporary accommodation.

بأسم  :نور الدين عبد الصمد محمد عاشور

In the name of: nwar al deen abeed al
samad mohamaad ashour

العنوان  :نابلس  -رفيديا  -مطاعم وحلويات عاشور

Address: nablus - rafedya - mataam w
halwyat ashour
Address for Services:

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي محمود حجاب  -نابلس
-دوار الشهداء

( ) 601

العالمة التجارية رقم 22931 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/05/13 :
من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدالنية خاصة
لقاحات فيروس األنفلونزا لالستخدام البشري.
بأسم  :آبوت بيولوجيكالز بي.في.

Trade Mark No.: 22931
In Class: 5
Date: 13/05/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations
and substances, namely influenza virus
vaccines for human use.
In the name of: Abbott Biologicals B.V.

العنوان  :سي .جي  .فان هوتينالن  1381 ، 36سي بي
ويسب  ،هولندا

Address: C.J. van Houtenlaan 36, 1381 CP
Weesp, The Netherlands

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 602

Trade Mark No.: 22932

العالمة التجارية رقم 22932 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 13/05/2013

التاريخ 2013/05/13 :
من اجل  :البيرة ( شراب الشعير ) والمياه المعدنية
والغازية وغيرها من المشروبات الغير كحولية،
مشروبات مستخلصة من الفواكه وعصائر الفواكه،
شراب ومستحضرات اخرى لعمل المشروبات.

In Respect of: Beers; mineral and aerated
;waters and other non-alcoholic beverages
fruit beverages and fruit juices; syrups and
other preparations for making beverages.

بأسم  :شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق.

In the name of: Sharekat Abu Shamsyeh lel
Tejarah w Al Tasweeq.

العنوان  :بيت لحم  /شارع القدس – الخليل.

Address: Bethlehem / Al quds Street-Al khalel
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط،6
صندوق بريد (.)3663

( ) 603

العالمة التجارية رقم 22933 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/05/13 :
من اجل  :اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد ،خالصات
اللحم ،فواكه وخضروات محفوطة ومجففة ومطهوة ،هالم
(جلي) ومربيات وفواكه مطهوة بالسكر ،البيض والحليب
ومنتجات الحليب ،الزيوت والدهون الصالحة لالكل.

Trade Mark No.: 22933
In Class: 29
Date: 13/05/2013
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;compotes; eggs, milk and milk products
edible oils and fats.

العــــــدد الثـامـــن
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بأسم  :شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق.

In the name of: Sharekat Abu Shamsyeh lel
Tejarah w Al Tasweeq.

العنوان  :بيت لحم  /شارع القدس – الخليل.

Address: Bethlehem / Al quds Street-Al khalel
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط،6
صندوق بريد (.)3663

( ) 604

Trade Mark No.: 22934

العالمة التجارية رقم 22934 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 13/05/2013

التاريخ 2013/05/13 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكو والقهوة االصطناعية،
االرز ،التابيوكا والساجو ،الدقيق والمستحضرات المصنوعة
من الحبوب ،الخبز والفطائر والحلويات ،الحلويات المثلجة،
عسل النحل والعسل االسود ،الخميرة ومسحوق الخميرة،
الملح ،الخردل ،الخل والصلصات (التوابل) ،البهارات ،الثلج.

In Respect of: 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.

بأسم  :شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق.

In the name of: Sharekat Abu Shamsyeh lel
Tejarah w Al Tasweeq.

العنوان  :بيت لحم  /شارع القدس – الخليل.

Address: Bethlehem / Al quds Street-Al khalel

عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط،6
صندوق بريد (.)3663

Address for Services:

( ) 605

العالمة التجارية رقم 22935 :
في الصنف 11 :

Trade Mark No.: 22935
In Class: 11

2013/9/10

418
Date: 13/05/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/05/13 : التاريخ

In Respect of: Apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes

 اجهزة االنارة وتوليد البخار والطهي والتبريد: من اجل
والتجفيف والتهوية وتوريد المياه ولالغراض الصحية

In the name of: Shariket al Majd Dulofen
Lelmawad Alenshaeah

 شركة المجد دولفين للمواد االنشائية: بأسم

Address: Nablus - Salem

 سالم-  نابلس: العنوان

Address for Services: Nablus - Salem

 سالم-  نابلس: عنوان التبليغ

) 606 (

Trade Mark No.: 22936
In Class: 38
Date: 13/05/2013

22936 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/05/13 : التاريخ

In Respect of: Telecommunications line
and wirless

 االتصاالت سلكية وال سلكية: من اجل

In the name of: Sharikat Mobile
Al-Wataniya Al-Falastiniah Lel–
Etisalat

 شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لالتصاالت: بأسم
م.ع.م

Address: Satah Merhaba – Al Bira, TriFitness Centre, P.O. Box 4236

، تراي فتنس سنتر، سطح مرحبا – البيرة: العنوان
4236 ب.ص

Address for Services:

 رام الله, 1903 . ب.  ص: عنوان التبليغ

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 607

Trade Mark No.: 22937

العالمة التجارية رقم 22937 :

In Class: 24

في الصنف 24 :

Date: 13/05/2013

التاريخ 2013/05/13 :

In Respect of: Textiles and textile goods, not
من اجل  :االقمشة واغطية االسرة والمناضد ومواد
included in other classes; bed and table covers
النسيج غير المدرجة في االصناف االخرى
In the name of: Shariket Salah Ikhwan
Altyjariyah

بأسم  :شركة صالح اخوان التجارية
العنوان  :نابلس طلعة تونس  -بجانب حياة نابلس-
ت092343432:

Address: Nablus tal›et tones/ bejaneb hayat
nablus / tel:092343432

عنوان التبليغ  :نابلس مجمع رفيديا التجاري /جوال :
0598771517

Address for Services:

( ) 608

العالمة التجارية رقم 22938 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/05/13 :

Trade Mark No.: 22938
In Class: 35
Date: 13/05/2013

من اجل  :اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة
بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات.

In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions

بأسم  :جودة سليمان عبد الجبار فقهاء

In the name of: Judeh suliman fooqqha

العنوان  :رام الله عمارة السنترال

Address: Ramallah ALsentral Bulilding

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

420
Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الهه عمارة السنترال جوال رقم
0599272772

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

( ) 609

Trade Mark No.: 22939

العالمة التجارية رقم 22939 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 13/05/2013

التاريخ 2013/05/13 :

In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions

من اجل  :اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة
بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات.

In the name of: Sharikat Gear one Litejaret
ALsayarat

بأسم  :شركة جيرون لتجارة السيارات

Address: AL-Bireh- Nablus st

العنوان  :البيرة شارع نابلس
عنوان التبليغ  :رام الهه عمارة السنترال جوال رقم
0599272772

Address for Services:

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

( ) 610

العالمة التجارية رقم 22940 :
في الصنف 32 :

Trade Mark No.: 22940
In Class: 32

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

421
Date: 14/05/20``13

التاريخ 2013/05/14 :
من اجل  :البيرة غير الكحولية ،المياه المعدنية والغازية
والمشروبات األخرى غير الكحولية  ،شراب الفواكه
وعصير الفواكه  ،مركزات العصائر والمستحضرات
األخرى لصنع المشروبات ,مشروبات الطاقة ,المشروبات
للرياضيين والمشروبات المحتوية على الفايتمينات

In Respect of: Non-alcoholic beers; mineral
and aerated waters and other non-alcoholic
drinks; fruit drinks and fruit juices; syrups
;and other preparations for making beverages
energy drinks, sports drinks and vitamin drinks
In the name of: HYPE-IP LIMITED

بأسم  :هايب-اي بي ليمتد
العنوان  :سويت  39 ,5ايريش تاون ,جبل طارق ,جبل
طارق

Address: Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar,
GIBRALTAR

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

( ) 611

العالمة التجارية رقم 22941 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/05/14 :
من اجل  :البيرة غير الكحولية ،المياه المعدنية والغازية
والمشروبات األخرى غير الكحولية  ،شراب الفواكه
وعصير الفواكه  ،مركزات العصائر والمستحضرات
األخرى لصنع المشروبات ,مشروبات الطاقة ,المشروبات
للرياضيين والمشروبات المحتوية على الفايتمينات
بأسم  :هايب-اي بي ليمتد

Trade Mark No.: 22941
In Class: 32
Date: 14/05/2013
In Respect of: Non-alcoholic beers; mineral
and aerated waters and other non-alcoholic
;drinks; fruit drinks and fruit juices
syrups and other preparations for making
beverages; energy drinks, sports drinks and
vitamin drinks
In the name of: HYPE-IP LIMITED

العنوان  :سويت  39 ,5ايريش تاون ,جبل طارق ,جبل
طارق

Address: Suite 5, 39 Irish Town, Gibraltar,
GIBRALTAR

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام  ENERGYذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

2013/9/10

422

العــــــدد الثـامـــن

) 612 (

Trade Mark No.: 22942

22942 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 14/05/2013

2013/05/14 : التاريخ

In Respect of: Natural fruit juices,
sparkling fruit juices and fruit beverages

 عصائر الفاكهة, عصائر الفاكهة الطبيعية: من اجل
الفوارة ومشروبات الفاكهة

In the name of: Langer Juice Co., Inc.

. انك,. النغر جوس كو: بأسم

Address: 16195 Stephens Street, City of
 سيتي اوف, ستيفنس ستريت16195 : العنوان
Industry, California 91745, United States of  الواليات المتحدة,91745  كاليفورنيا,انداستري
America
االمريكية
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 613 (

Trade Mark No.: 22943
In Class: 30
Date: 14/05/2013
In Respect of: Corn grits
In the name of: Annasr Industrial &
Trading Co.
Address: Industrial area -ramallah
Address for Services:

22943 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/05/14 : التاريخ
 رقائق الذرة: من اجل
 شركة النصر الصناعية التجارية: بأسم
 رام الله- المنطقة الصناعية: العنوان
 المنطقة الصناعية- رام الله: عنوان التبليغ

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

423

( ) 614

Trade Mark No.: 22944

العالمة التجارية رقم 22944 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 14/05/2013

التاريخ 2013/05/14 :

In Respect of: Potato Strach

من اجل  :نشا بطاطا

& In the name of: Annasr Industrial
Trading Co.

بأسم  :شركة النصر الصناعية التجارية

Address: Industrial area -ramallah

العنوان  :المنطقة الصناعية -رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله – المنطقة الصناعية

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

( ) 615

العالمة التجارية رقم 22945 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/05/14 :
من اجل  :مضادات التعرق ومزيالت الروائح،
ومستحضرات العناية بالشعر ،والمستحضرات الطبية
للعناية بالبشرة ،ومستحضرات الحالقة ،عطور ،غسول
الجسم ،قوالب صابون ،وجل االستحمام.
بأسم  :شولتون ،انك.

Trade Mark No.: 22945
In Class: 3
Date: 14/05/2013
In Respect of: Antiperspirants and
deodorants, hair care preparations, nonmedicated skin care preparations, shaving
preparations, fragrances, body wash, bar
soap, and shower gel.
In the name of: Shulton, Inc.

2013/9/10

424

العــــــدد الثـامـــن

Address: One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, OH 45202, USA.

 أو، سينسيناتي، وان بروكتر اند جامبل بالزا: العنوان
. الواليات المتحدة األمريكية، 45202أتش

Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

) 616 (

Trade Mark No.: 22946

22946 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 14/05/2013

2013/05/14 : التاريخ

In Respect of: Antiperspirants and
deodorants, hair care preparations, nonmedicated skin care preparations, shaving
preparations, fragrances, body wash, bar
soap, and shower gel.

، مضادات التعرق ومزيالت الروائح: من اجل
 والمستحضرات الطبية،ومستحضرات العناية بالشعر
 غسول، عطور، ومستحضرات الحالقة،للعناية بالبشرة
. وجل االستحمام، قوالب صابون،الجسم

In the name of: Shulton, Inc.

. انك، شولتون: بأسم

Address: One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, OH 45202, USA.

 أو، سينسيناتي، وان بروكتر اند جامبل بالزا: العنوان
. الواليات المتحدة األمريكية، 45202أتش

Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

) 617 (

Trade Mark No.: 22947
In Class: 3
Date: 14/05/2013

22947 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/05/14 : التاريخ

2013/9/10

425
In Respect of: Antiperspirants and
deodorants; shaving preparations
including shaving creams, shaving
lotions, and shaving gels; after-shave
preparations; perfumes; fragrances;
body sprays; soap; hand, face and body
washes and other personal cleansing
products; preparations for the cleaning,
care, treatment and beautification of the
skin, scalp and hair.

العــــــدد الثـامـــن

، مضادات التعرق ومزيالت العرق: من اجل
،تجهيزات الحالقة بما في ذلك كريمات الحالقة
 مستحضرات، جل الحالقة،مستحضرات الحالقة
، مستحضرات الحالقة، العطور،ما بعد الحالقة
، العطور، مستحضرات ما بعد الحالقة،جل الحالقة
 صابون اليد والوجه وغسول، بخاخات الجسم،الروائح
،الجسم وغيرها من مستحضرات النظافة الشخصية
مستحضرات الرعاية وعالج وتجميل الجلد والشعر
.وجلدة الرأس

In the name of: Shulton, Inc.

. انك، شولتون: بأسم

Address: One Procter & Gamble Plaza,
Cincinnati, OH 45202, USA.

 أو، سينسيناتي، وان بروكتر اند جامبل بالزا: العنوان
. الواليات المتحدة األمريكية، 45202أتش

Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

) 618 (

Trade Mark No.: 22948
In Class: 30
Date: 14/05/2013

22948 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/05/14 : التاريخ

In Respect of: Tea; tea-extracts; fruit,
herbal, botanical and grain teas; iced tea;
tea-based beverages; preparations for
making such beverages.

 مستخلصات الشاي; شاي الفواكه، الشاي: من اجل
، الشاي المثلج،واالعشاب وشاي الحبوب النباتية
 مستحضرات لصنع،المشروبات التي اساسها الشاي
.المشروبات المذكورة

In the name of: DP Beverages Limited (an
Ireland Corporation).

 دي بي بيفيرايجز ليميتد ( ان ايرلند: بأسم
.)كوربوريشن

Address: PO Box 309Gt, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands.

، اجالند هاوس، جي تي309  بي او بوكس: العنوان
، جراند كايمان، جورج تاون،ساوث شيرش ستريت
.كايمان ايسالند

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

426
Address for Services:

عنوان التبليغ ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh :
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  TEAذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 619

العالمة التجارية رقم 22949 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/05/14 :

Trade Mark No.: 22949
In Class: 32
Date: 14/05/2013

من اجل  :المشروبات غير الكحولية؛ المياه
المعدنية والغازية ،والمياه المنكهة مع الفاكهة؛
مشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة؛ المشروبات
الغازية ،مشروبات الطاقة المشروبات متساوي
التوتر او القوة؛ المشروبات غير الكحولية
بنكهة الشاي؛ شراب ومستحضرات أخرى لصنع
المشروبات.

;In Respect of: Non-alcoholic beverages
mineral and aerated waters; water with fruit
;flavorings; fruit drinks and fruit juices
carbonated drinks; energy and isotonic
drinks; non-alcoholic beverages flavored
with tea; syrups and other preparations for
making beverages.

بأسم  :دي بي بيفيرايجز ليميتد ( ان ايرلند
كوربوريشن).

In the name of: DP Beverages Limited (an
Ireland Corporation).

العنوان  :بي او بوكس  309جي تي ،اجالند هاوس،
ساوث شيرش ستريت ،جورج تاون ،جراند كايمان،
كايمان ايسالند.

Address: PO Box 309Gt, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands.

عنوان التبليغ ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh :
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  TEAذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

427

( ) 620

Trade Mark No.: 22950

العالمة التجارية رقم 22950 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 14/05/2013

التاريخ 2013/05/14 :

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

من اجل  :المالبس ولباس القدم واغطية الراس

In the name of: Ali omar Abu Tayonn

بأسم  :علي عمر محمد ابو طيون

Address: NABLUS- SHARE› ASERAJAWAL: 0599731936

العنوان  :نابلس_ شارع عصيرة  -جوال 0599731936

عنوان التبليغ  :نابلس_ شارع عصيرة  -جوال ›Address for Services: NABLUS- SHARE
ASERA- JAWAL: 0599731936
0599731936

( ) 621

العالمة التجارية رقم 22951 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/05/14 :

Trade Mark No.: 22951
In Class: 30
Date: 14/05/2013

من اجل  :الشاي ،مستخلصات الشاي; شاي الفواكه
واالعشاب وشاي الحبوب النباتية ،الشاي المثلج،
المشروبات التي اساسها الشاي ،مستحضرات لصنع
المشروبات المذكورة.

In Respect of: Tea; tea-extracts; fruit,
;herbal, botanical and grain teas; iced tea
tea-based beverages; preparations for
making such beverages.

بأسم  :دي بي بيفيرايجز ليميتد ( ان ايرلند
كوربوريشن).

In the name of: DP Beverages Limited (an
Ireland Corporation).

2013/9/10

428

العــــــدد الثـامـــن

Address: PO Box 309Gt, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands.

، اجالند هاوس، جي تي309  بي او بوكس: العنوان
، جراند كايمان، جورج تاون،ساوث شيرش ستريت
.كايمان ايسالند

Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

) 622 (

Trade Mark No.: 22952
In Class: 32
Date: 14/05/2013

22952 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2013/05/14 : التاريخ

In Respect of: Non-alcoholic beverages;
mineral and aerated waters; water with fruit
flavorings; fruit drinks and fruit juices;
carbonated drinks; energy and isotonic
drinks; non-alcoholic beverages flavored
with tea; syrups and other preparations for
making beverages.

 المشروبات غير الكحولية؛ المياه: من اجل
 والمياه المنكهة مع الفاكهة؛،المعدنية والغازية
مشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة؛ المشروبات
 مشروبات الطاقة المشروبات متساوي،الغازية
التوتر او القوة؛ المشروبات غير الكحولية
بنكهة الشاي؛ شراب ومستحضرات أخرى لصنع
.المشروبات

In the name of: DP Beverages Limited (an
Ireland Corporation).

 دي بي بيفيرايجز ليميتد ( ان ايرلند: بأسم
.)كوربوريشن

Address: PO Box 309Gt, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands.

، اجالند هاوس، جي تي309  بي او بوكس: العنوان
، جراند كايمان، جورج تاون،ساوث شيرش ستريت
.كايمان ايسالند

Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

2013/9/10

429

العــــــدد الثـامـــن

) 623 (

Trade Mark No.: 22953

22953 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 14/05/2013

2013/05/14 : التاريخ

In Respect of: Non-alcoholic beverages;
mineral and aerated waters; water with fruit
flavorings; fruit drinks and fruit juices;
carbonated drinks; energy and isotonic
drinks; non-alcoholic beverages flavored
with tea; syrups and other preparations for
making beverages.

 المشروبات غير الكحولية؛ المياه المعدنية: من اجل
 والمياه المنكهة مع الفاكهة؛ مشروبات،والغازية
،الفاكهة وعصائر الفاكهة؛ المشروبات الغازية
مشروبات الطاقة المشروبات متساوي التوتر او القوة؛
المشروبات غير الكحولية بنكهة الشاي؛ شراب
.ومستحضرات أخرى لصنع المشروبات

In the name of: DP Beverages Limited (an
Ireland Corporation).

 دي بي بيفيرايجز ليميتد ( ان ايرلند: بأسم
.)كوربوريشن

Address: PO Box 309Gt, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands.

، اجالند هاوس، جي تي309  بي او بوكس: العنوان
، جراند كايمان، جورج تاون،ساوث شيرش ستريت
.كايمان ايسالند

Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

) 624 (

Trade Mark No.: 22954
In Class: 30
Date: 14/05/2013

22954 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/05/14 : التاريخ

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

430

من اجل  :الشاي ،مستخلصات الشاي; شاي الفواكه
واالعشاب وشاي الحبوب النباتية ،الشاي المثلج،
المشروبات التي اساسها الشاي ،مستحضرات لصنع
المشروبات المذكورة.

In Respect of: Tea; tea-extracts; fruit,
;herbal, botanical and grain teas; iced tea
tea-based beverages; preparations for
making such beverages.

بأسم  :دي بي بيفيرايجز ليميتد ( ان ايرلند
كوربوريشن).

In the name of: DP Beverages Limited (an
Ireland Corporation).

العنوان  :بي او بوكس  309جي تي ،اجالند هاوس،
ساوث شيرش ستريت ،جورج تاون ،جراند كايمان،
كايمان ايسالند.

Address: PO Box 309Gt, Ugland House,
South Church Street, George Town, Grand
Cayman, Cayman Islands.

عنوان التبليغ ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh :
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة تي ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 625

العالمة التجارية رقم 22955 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/05/14 :
من اجل  :المشروبات ،وباالخص مياه الشرب ،والمياه
المنكهة والمياه المعدنية والغازية ،والمشروبات
غير الكحولية وغيرها ،وباالخص  ،المشروبات الغازية،
ومشروبات الطاقة والمشروبات الرياضية؛ الفواكه
والمشروبات والعصائر؛ العصائر والمركزات ومساحيق
لصنع المشروبات ،وباالخص مياه ذات النكهة  ،المياه
المعدنية والغازية والمشروبات الغازية ومشروبات
الطاقة والمشروبات الرياضية ومشروبات الفاكهة
والعصائر.

Trade Mark No.: 22955
In Class: 32
Date: 14/05/2013
In Respect of: Beverages, namely, drinking
waters, flavored waters, mineral and
aerated waters; and other non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks, energy
drinks and sports drinks; fruit drinks and
juices; syrups, concentrates and powders
for making beverages, namely flavored
waters, mineral and aerated waters, soft
drinks, energy drinks, sports drinks, fruit
drinks and juices.

2013/9/10

431
In the name of: The Coca-Cola Company.

العــــــدد الثـامـــن

.كوال كومباني- ذا كوكا: بأسم

Address: One Coca-Cola Plaza,
Atlanta, GA 30313, United States of
America.

،30313  جي ايه,  وان كوكاكوال بالزا اتالنتا: العنوان
الواليات المتحدة االمريكية

Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

) 626 (

Trade Mark No.: 22956
In Class: 29
Date: 14/05/2013
In Respect of: Packaged dehydrated
potatoes; fruit-based snack food;
vegetable protein products having a
bacon flavor; packaged meal entrees
or side dishes consisting primarily of
potatoes; and packaged main meal mixes
having a potato base with spice and/or
sauce mixes.
In the name of: General Mills, Inc.

22956 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/05/14 : التاريخ
 البطاطا المجففة المعبأة؛ الوجبات الخفيفة: من اجل
على أساس الفاكهة الغذائية؛ منتجات البروتين
النباتي لها نكهة لحم الخنزير مقدد؛ وجبة مقبالت
مغلفة أو أطباق جانبية تتكون أساسا من البطاطا؛
والوجبة الرئيسية المعباه والممزوجه مع وجود قاعدة
.أو صلصة بطاطا/مع خلطات التوابل و
. انك، جينيرال ميلز: بأسم

Address: a Delaware Corporation, Number  نمبر وان جينيرال ميلز، أديالور كوربوريشن: العنوان
One General Mills Boulevard, Minneapolis,  الواليات المتحدة،55426  ام ان,بولفارد مينيبوليس
MN 55426, USA.
.االمريكية
Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

2013/9/10

432

العــــــدد الثـامـــن

) 627 (

Trade Mark No.: 22957

22957 : العالمة التجارية رقم

In Class: 9

9 : في الصنف

Date: 14/05/2013

2013/05/14 : التاريخ

In Respect of: Receivers (Audio and video)
alldevices for satellite (digital satellite
receiver -dish-multiswitch-amplifiremodulator -diseqswitch-lkb)

 مستقبالت سمعية وبصرية (جميع اجهزة: من اجل
استقبال وتوزيع وتكبير وتحويل اشارة الستاليت
)والتلفزيون

In the name of: AMER AHMAD ABD
ALFATAH MARIE

 عامر احمد عبد الفتاح مرعي: بأسم

Address: ALAAMER ELECTRONIC
AND SATELLITE- NABLUS SHARE3
2LJAM3AH MOQABEL PIZZA
HOUSE

-  نابلس-  العامر لالكترونيات والستاليت: العنوان
- شارع الجامعة مقابل بيتزا هاوس

Address for Services: ALAAMER
ELECTRONIC AND SATELLITENABLUS SHARE3 2LJAM3AH
MOQABEL PIZZA HOUSE

 نابلس-  العامر لالكترونيات والستاليت: عنوان التبليغ
-  شارع الجامعة مقابل بيتزا هاوس-

) 628 (

Trade Mark No.: 22958
In Class: 30
Date: 14/05/2013

22958 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/05/14 : التاريخ

2013/9/10

433
In Respect of: Cake mixes; frosting
mixes; mixes for making bakery goods;
brownie mixes; cookie mixes; pie crust
mixes; frostings; edible cake decorations;
packaged noodle based side dish mixes;
packaged main meal mixes or side dishes
having either a cereal base, rice base, or
pasta base; biscuit mixes; pancake and
waffle mixes; flour; rice based or pasta
based mixes for making side dishes; and
grain based packaged snack foods.

العــــــدد الثـامـــن

 الكعك الممزوج؛ مزيج المثلجات؛ مزيج لصنع: من اجل
سلع المخابز ؛ الكعكة الممزوجة؛ مزيج الكعكة؛ مزيج
قشرة الفطيرة؛ الفروستينج؛ الزينة كعكة صالحة
 وجبات رئيسية معبأة او،لألكل؛ المعكرونة المعبئة
 على اساس،اطباف جانبية قائمة على اساس الحبوب
 أو على اساس المعكرونة؛ مزيج البسكويت ؛ مزيج، األرز
 واألرز او المعكرونة المرتكز،بسكويت الوفل ؛ الطحين
 والحبوب و الوجبات،على مزيج لصنع األطباق الجانبية
.الخفيفة المغلفة

In the name of: General Mills, Inc.

. انك، جينيرال ميلز: بأسم

Address: a Delaware Corporation, Number  نمبر وان جينيرال ميلز، أديالور كوربوريشن: العنوان
One General Mills Boulevard, Minneapolis,  الواليات المتحدة،55426  ام ان,بولفارد مينيبوليس
MN 55426, USA.
.االمريكية
Address for Services:

ITTQAN. AL-Bireh-AL-Bireh : عنوان التبليغ
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh

) 629 (

Trade Mark No.: 22959
In Class: 35
Date: 15/05/2013
In Respect of: Advertising; business
management; business administration;
office functions
In the name of: sharekat matabaet edkadek
al hadeatha

22959 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/05/15 : التاريخ
 اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة: من اجل
.بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات
م.خ. شركة مطبعة ادكيدك الحديثة م: بأسم

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

434

العنوان  :الرام _الشارع الرئيسي_ بجانب مدرسة
العهد

Address: Al ram - Main Street - beside Al
ahed School

عنوان التبليغ  :الشارع الرئيسي بجانب مدرسة العهد
هاتف 0522421452

Address for Services:

( ) 630

Trade Mark No.: 22960

العالمة التجارية رقم 22960 :

In Class: 12

في الصنف 12 :

Date: 15/05/2013

التاريخ 2013/05/15 :
من اجل  :مركبات موتورية برية وقطعها ولوزمها،
دراجات هوائية ولوازم الدراجات الهوائية

In Respect of: Land motor vehicles ,and
parts and accessoriesk bicylesk and
bicycles accessoris

بأسم  :جاكوار الند روفر ليمتد

In the name of: Jaguar Land Rover Limited

العنوان  :ابي رود  -وايتلي  -كوفنتري سي في 4 3ال
اف  -المملكة المتحدة

Address: Abbey Road - Whitley - Coventry
- CV3 4LF - United Kingdom
Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص.ب  219- :نابلس  -فلسطين

( ) 631

العالمة التجارية رقم 22961 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/05/16 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن
بأسم  :شركة اس اند جي لالنتاج االعالمي والنشر

Trade Mark No.: 22961
In Class: 38
Date: 16/05/2013
In Respect of: service advertising
In the name of: combany s&j media
production and Publishing

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10
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Address: Ramallah- alersal street borg
palestin

العنوان  :رام الله  /شارع االرسال  ،برج فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي معتصم منصور رام
الله  /االرسال برج الساعة جوال رقم 0598157015

( ) 632

Trade Mark No.: 22962

العالمة التجارية رقم 22962 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 16/05/2013

التاريخ 2013/05/16 :
من اجل  :اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد،
خالصات اللحم ،فواكه وخضروات محفوظة ومجففة
ومطهوة ،البيض والحليب ومنتجات الحليب ،الزيوت
والدهون الصالحة لالكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats

بأسم  :شركة نور االنوار للمقاوالت والتعهدات العامة

In the name of: sharekat noor al anwar lel
moqawalat waltaahudat alama
Address: nablus

العنوان  :نابلس

Address for Services: nablus

عنوان التبليغ  :نابلس -

( ) 633

العالمة التجارية رقم 22963 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2013/05/16 :

Trade Mark No.: 22963
In Class: 42
Date: 16/05/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

436

من اجل  :الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث
والتصميم المتعلقة بها -خدمات التحاليل واالبحاث
الصناعية -خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج
الكمبيوتر– خدمات قانونية.

In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research
services; design and development of
computer hardware and software; legal
services.

بأسم  :انتاج وبرمجة برمجيات الكترونية في مجال
االنترنت

In the name of: ProVision for Technology
and Trade L.L.C

العنوان  :شارع ركب ،عمارة ناصر،طابق  3مكتب رقم
 / 304رام الله  -فلسطين شارع ركب ،شارع ركب ،عمارة
ناصر،طابق  3مكتب رقم  / 304رام الله

Address: Rokab street, Naser Building, 3rd
floor, office #304 / Ramallah - Palestine

عنوان التبليغ  :اسكان المهندسين ،شارع لويس
فافرو ،الماصيون – رام الله جوال 0599433914

Address for Services:

( ) 634

العالمة التجارية رقم 22964 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/05/19 :

Trade Mark No.: 22964
In Class: 35
Date: 19/05/2013

من اجل  :االعمال المهنية واالعالن واللوحات االعالنية

In Respect of: BUSNISS AND
PROFFESSIONAL ADVERTISING AND
BILLBOARDS

بأسم  :شركة بيت العز لالجهزة واالدوات االكهربائية

In the name of: SHAREKAT BER
ALIZ LLAGHZE W ALADAWAT
ALKHRABAIA

العنوان  :الخليل شارع السالم
عنوان التبليغ  :الخليل عمارة الحرس 0592316910

Address: HEBRON AL SALAM ST
Address for Services:

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

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

437

( ) 635

Trade Mark No.: 22965

العالمة التجارية رقم 22965 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 19/05/2013

التاريخ 2013/05/19 :

In Respect of: High boots and short

من اجل  :االحذية الطويلة والقصيرة والخفاف

In the name of: Hamze Soud Salim Hamo

بأسم  :حمزة سعود سليم حمو

Address: Jenin- share» Almalek Talal

العنوان  :جنين  -شارع الملك طالل

»Address for Services: Jenin- share
Almalek Talal

عنوان التبليغ  :جنين  -شارع الملك طالل

( ) 636

العالمة التجارية رقم 22966 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/05/19 :
من اجل  :من اجل أعمال البناء والطرق والحفريات
وشبكات المياه وغيرها
بأسم  :شركة المجموعة التقنية للتعهدات العامة
العنوان  :رام الله عمارة االسراء الطابق الخامس ص.ب
 1049رام الله عمارة االسراء الطابق الخامس ص.ب 1049

Trade Mark No.: 22966
In Class: 37
Date: 19/05/2013
In Respect of: construction works and
excavation
In the name of: Sharekat al-Majmuah alteqnieh lel-taahdat al-amma
Address: ramallah

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

438
Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله عمارة االسراء الطابق الخامس
جوال رقم  0595601625ص.ب 1049

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

() 637

Trade Mark No.: 22967

العالمة التجارية رقم 22967 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 19/05/2013

التاريخ 2013/05/19 :

In Respect of: construction works and
excavation

من اجل  :من اجل أعمال البناء والطرق والحفريات
وشبكات المياه وغيرها
بأسم  :شركة المجموعة التقنية للتعهدات العامة

In the name of: Sharekat al-Majmuah alteqnieh lel-taahdat al-amma
Address: ramallah

العنوان  :رام الله عمارة االسراء الطابق الخامس
عنوان التبليغ  :رام الله عمارة االسراء الطابق الخامس
جوال رقم  0595601625ص.ب 1049

Address for Services:

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

( ) 638

العالمة التجارية رقم 22968 :
في الصنف 25 :

Trade Mark No.: 22968
In Class: 25

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

439
Date: 19/05/2013

التاريخ 2013/05/19 :

In Respect of: shoes

من اجل  :االحذية

In the name of: FADEL NATHMI HANAFI
ABU SHAMA

بأسم  :فضل نظمي حنفي أبو شامة
العنوان  :الخليل  -الحاووز األول بالقرب من ديوان أل
بدر

Address: HERBON - ALHAWOOZ
ALAWAL -022254473

عنوان التبليغ  :الخليل  -الحاووز األول بالقرب من ديوان
أل بدر

 Address for Services: HERBONALHAWOOZ ALAWAL -022254473

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام االرقام ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة

( ) 639

العالمة التجارية رقم 22970 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/05/19 :
من اجل  :مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى
تستعمل في غسل وكي المالبس ،مستحضرات
تنظيف وصقل وجلي وكشط ،صابون ،عطور ،زيوت
عطرية ،مستحضرات تجميل ،غسول(لبوشن)للشعر،
منظفات اسنان.
بأسم « :محمد علي» محمد احمد بيتاوي
العنوان  :نابلس  -شارع االنبياء

عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع االنبياء

Trade Mark No.: 22970
In Class: 3
Date: 19/05/2013
In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use;cleaning,
polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps;perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices
In the name of: MOHAMMED ALI
MOHAMMED AHMAD BETAWI
›Address: NABLUS- SHARE
ALANBEAA MOQABEL MAKTAB
TAXI ALSHORQ
›Address for Services: NABLUS- SHARE
ALANBEAA MOQABEL MAKTAB
TAXI ALSHORQ

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

440

( ) 640

Trade Mark No.: 22971

العالمة التجارية رقم 22971 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 20/05/2013

التاريخ 2013/05/20 :
من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ولحوم
الصيد  ،مستخرجات اللحوم الفواكه المحفوظة
والمجففة والمطهية ،الجلي والمربيات وصلصات
الفواكه ،البيض والحليب ومنتجات االلبان االخرى،
الزيوتوالشحوم المعدة لالكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats
In the name of: AMIRA PURE FOODS
PRIVATE LIMITED

بأسم  :اميره بيور فودز بريفت ليمتد
العنوان ،54 :بريكتي مارج ،سلطانبور ،ام جي رود،
نيودلهي  ، 110030 -الهند

Address: 54,PRAKRITI MARG,
SULTANPUR, MG ROAD, NEW
DELHI-110030

عنوان التبليغ  :ناس لالستشارات القانونية -سلفيت
– ص ب 33

Address for Services:

( ) 641

العالمة التجارية رقم 22972 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/05/20 :

Trade Mark No.: 22972
In Class: 29
Date: 20/05/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10
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من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ولحوم
الصيد  ،مستخرجات اللحوم الفواكه المحفوظة
والمجففة والمطهية ،الجلي والمربيات وصلصات
الفواكه ،البيض والحليب ومنتجات االلبان االخرى،
الزيوتوالشحوم المعدة لالكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats
In the name of: AMIRA PURE FOODS
PRIVATE LIMITED

بأسم  :اميره بيور فودز بريفت ليمتد
العنوان ،54 :بريكتي مارج ،سلطانبور ،ام جي رود،
نيودلهي  ، 110030 -الهند

Address: 54,PRAKRITI MARG,
SULTANPUR, MG ROAD, NEW
DELHI-110030

عنوان التبليغ  :ناس لالستشارات القانونية -سلفيت
– ص ب 33

Address for Services:

( ) 642

العالمة التجارية رقم 22973 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/05/20 :
من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ولحوم
الصيد  ،مستخرجات اللحوم الفواكه المحفوظة
والمجففة والمطهية ،الجلي والمربيات وصلصات
الفواكه ،البيض والحليب ومنتجات االلبان االخرى،
الزيوتوالشحوم المعدة لالكل
بأسم  :اميره بيور فودز بريفت ليمتد

Trade Mark No.: 22973
In Class: 29
Date: 20/05/2013
In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats
In the name of: AMIRA PURE FOODS
PRIVATE LIMITED

العنوان ،54 :بريكتي مارج ،سلطانبور ،ام جي رود،
نيودلهي  ، 110030 -الهند

Address: 54,PRAKRITI MARG,
SULTANPUR, MG ROAD, NEW
DELHI-110030

عنوان التبليغ  :ناس لالستشارات القانونية -سلفيت
– ص ب 33

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 643

Trade Mark No.: 22974

العالمة التجارية رقم 22974 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 20/05/2013

التاريخ 2013/05/20 :
من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ولحوم
الصيد  ،مستخرجات اللحوم الفواكه المحفوظة
والمجففة والمطهية ،الجلي والمربيات وصلصات
الفواكه ،البيض والحليب ومنتجات االلبان االخرى،
الزيوتوالشحوم المعدة لالكل

In Respect of: Meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
;fruit sauces; eggs, milk and milk products
edible oils and fats
In the name of: AMIRA PURE FOODS
PRIVATE LIMITED

بأسم  :اميره بيور فودز بريفت ليمتد
العنوان ،54 :بريكتي مارج ،سلطانبور ،ام جي رود،
نيودلهي  ، 110030 -الهند

Address: 54,PRAKRITI MARG,
SULTANPUR, MG ROAD, NEW
DELHI-110030

عنوان التبليغ  :ناس لالستشارات القانونية -سلفيت
– ص ب 33

Address for Services:

( ) 644

العالمة التجارية رقم 22977 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/05/20 :

Trade Mark No.: 22977
In Class: 30
Date: 20/05/2013

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ،القهوة
والشاي والكاكاو واالرز والتابيوكا والساجو وما يقوم
مقام القهوة ،الدقيق والمستحضرات المصنوعة من
الحبوب ،الخبز والمعجنات والحلويات ،والحلوى المثلجة،
العسل ودبس السكر  ،الخميرة ومسحوق الخباز  ،الملح
والخردل والخل الصلصات(التوابل) ،البهارات ،مواد
غذائية والوجبات الخفيفة الجاهزة لالكل

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals,
;bread, pastry and confectionery,ices
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
;)mustard; vinegar,sauces (condiments
spices; ice;ready to eat snack and food
items; Indain sweets and salty snack items
In the name of: AMIRA PURE FOODS
PRIVATE LIMITED

بأسم  :اميره بيور فودز بريفت ليمتد
العنوان ،54 :بريكتي مارج ،سلطانبور ،ام جي رود،
نيودلهي  ، 110030 -الهند

Address: 54,PRAKRITI MARG, SULTANPUR,
MG ROAD, NEW DELHI-110030

عنوان التبليغ  :ناس لالستشارات القانونية -سلفيت
– ص ب 33

Address for Services:

( ) 645

العالمة التجارية رقم 22979 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/05/20 :
من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ،البيرة
غير الكحولية ،المياه المعدنية والمشروبات االخرى
غير الكحولية ،شراب الفواكه وعصير الفواكه ،مركزات
العصائر والمستحضرات االخرى لصنع المشروبات.
بأسم  :اميره بيور فودز بريفت ليمتد

Trade Mark No.: 22979
In Class: 32
Date: 20/05/2013
In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages
In the name of: AMIRA PURE FOODS
PRIVATE LIMITED

العنوان ،54 :بريكتي مارج ،سلطانبور ،ام جي رودAddress: 54,PRAKRITI MARG, SULTANPUR, ،
MG ROAD, NEW DELHI-110030
نيودلهي  ، 110030 -الهند

عنوان التبليغ  :ناس لالستشارات القانونية -سلفيت
– ص ب 33

Address for Services:
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( ) 646

Trade Mark No.: 22980

العالمة التجارية رقم 22980 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 20/05/2013

التاريخ 2013/05/20 :
من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ،البيرة
غير الكحولية ،المياه المعدنية والمشروبات االخرى
غير الكحولية ،شراب الفواكه وعصير الفواكه ،مركزات
العصائر والمستحضرات االخرى لصنع المشروبات.

In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages
In the name of: AMIRA PURE FOODS
PRIVATE LIMITED

بأسم  :اميره بيور فودز بريفت ليمتد
العنوان ،54 :بريكتي مارج ،سلطانبور ،ام جي رود،
نيودلهي  ، 110030 -الهند

Address: 54,PRAKRITI MARG,
SULTANPUR, MG ROAD, NEW
DELHI-110030

عنوان التبليغ  :ناس لالستشارات القانونية -سلفيت
– ص ب 33

Address for Services:

( ) 647

العالمة التجارية رقم 22981 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/05/20 :
من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ،البيرة
غير الكحولية ،المياه المعدنية والمشروبات االخرى
غير الكحولية ،شراب الفواكه وعصير الفواكه ،مركزات
العصائر والمستحضرات االخرى لصنع المشروبات.

Trade Mark No.: 22981
In Class: 32
Date: 20/05/2013
In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages
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In the name of: AMIRA PURE FOODS
PRIVATE LIMITED

بأسم  :اميره بيور فودز بريفت ليمتد
العنوان ،54 :بريكتي مارج ،سلطانبور ،ام جي رود،
نيودلهي  ، 110030 -الهند

Address: 54,PRAKRITI MARG,
SULTANPUR, MG ROAD, NEW
DELHI-110030

عنوان التبليغ  :ناس لالستشارات القانونية -سلفيت
– ص ب 33

Address for Services:

( ) 648

العالمة التجارية رقم 22982 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/05/20 :
من اجل  :اللحوم واالسماك والطيور الداجنة ،البيرة
غير الكحولية ،المياه المعدنية والمشروبات االخرى
غير الكحولية ،شراب الفواكه وعصير الفواكه،
مركزات العصائر والمستحضرات االخرى لصنع
المشروبات.
بأسم  :اميره بيور فودز بريفت ليمتد

Trade Mark No.: 22982
In Class: 32
Date: 20/05/2013
In Respect of: Beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks;fruit
drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages
In the name of: AMIRA PURE FOODS
PRIVATE LIMITED

العنوان ،54 :بريكتي مارج ،سلطانبور ،ام جي رود،
نيودلهي  ، 110030 -الهند

Address: 54,PRAKRITI MARG,
SULTANPUR, MG ROAD, NEW
DELHI-110030

عنوان التبليغ  :ناس لالستشارات القانونية -سلفيت
– ص ب 33

Address for Services:

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

) 649 (

Trade Mark No.: 22983

22983 : العالمة التجارية رقم

In Class: 31

31 : في الصنف

Date: 20/05/2013

2013/05/20 : التاريخ

In Respect of: Agricultural, horticultural and
forestry products and grains not included in
other classes; live animals; fresh fruits and
vegetables; seeds, natural plants and flowers;
foodstuffs for animals, malt

 الحاصالت الزراعية ومنتجات البساتين: من اجل
، )والغابات والحبوب (غير المصنفة في فئات أخرى
 البذور،  الفواكه والخضروات الطازجة، الحيوانات الحية
 علف الحيوانات والشعير،  النباتات والزهور الطبيعية،

In the name of: Adnan Al-Nen & Partners \
Al-Durra Food Products L.L.C.

 الدرة للمنتجات/  شركة عدنان النن وشركاه: بأسم
.م.م.الغذائية ذ

Address: Erbeen city , Damascus – Sub , Syria,
AbdulMon’em Riyad Street, P.O. Box 92

 الجمهورية,  محافظة ريف دمشق,  مدينة عربين: العنوان
92 ب. ص, شارع عبد المنعم رياض,العربية السورية

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 650 (

Trade Mark No.: 22985
In Class: 35
Date: 20/05/2013
In Respect of: Advertising; business
management; business administration;
office functions

22985 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/05/20 : التاريخ
 اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة: من اجل
.بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات
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In the name of: hammad ibrahim baker nafee
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 حماد ابراهيم بكر نافع: بأسم

Address: tanous bilding - first flour

 الطابق االول-  عمارة طنوس-  رام الله: العنوان

Address for Services: tanous bilding - first flour

 الطابق االول-  عمارة طنوس-  رام الله: عنوان التبليغ

) 651 (

Trade Mark No.: 22987

22987 : العالمة التجارية رقم

In Class: 38

38 : في الصنف

Date: 13/05/2013

2013/05/13 : التاريخ

In Respect of: Software Solutions Financial
Solutions Archiving Solutions CRM Solutions
In the name of: 2morrow›s Experts for
Information Technology

 خدمات برمجية برامج محاسبية برامج ارشفة: من اجل
برامج ادارة عالقات الزبائن
 شركة تموروز اكسبرتس لتكلوجيا المعلومات: بأسم

Address: Ramallah - Alquds Street, Near
Trust Insurance Company

 بجانب شركة ترست-  شارع القدس-  رام الله: العنوان
للتامين

Address for Services: Ramallah - Alquds
Street, Near Trust Insurance Company

 بجانب شركة-  شارع القدس-  رام الله: عنوان التبليغ
ترست للتامين

) 652 (

Trade Mark No.: 22988
In Class: 30
Date: 21/05/2013

22988 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/05/21 : التاريخ
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العــــــدد الثـامـــن

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

 القهوة والشاي والكاكاو والقهوة االصطناعية: من اجل
االرز التابيوكا والساغو الدقيق والمستحضرات المصنوعة
 عسل،من الحبوب الخبز والفطائر والحلويات المثلجة
النحل والعسل االسود الخميرة ومسحوق الخبيز الملح
.الخردل الخل والصلصات(التوابل)البهارات الثلج

In the name of: Masnaa Hamdi Salah
Qasem Hanani Lelmawad Alghethaia

 مصنع حمدي صالح قاسم حنني للمواد: بأسم
الغذائية

Address: Nablus-Beit Fouriek-Almaneqa
Alsenaeaa-Qorb Masjed Alkholafaa
Alrashdeen

قرب-المنطقة الصناعية-بيت فوريك- نابلس: العنوان
مسجد الخلفاء الراشدين

Address for Services: Nablus-Beit
-المنطقة الصناعية-بيت فوريك- نابلس: عنوان التبليغ
Fouriek-Almaneqa Alsenaeaa-Qorb Masjed
قرب مسجد الخلفاء الراشدين
Alkholafaa Alrashdeen

) 653 (

Trade Mark No.: 22989
In Class: 3
Date: 22/05/2013
In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use;cleaning,
polishing, scouring and abrasive
preparations; soaps;perfumery, essential
oils, cosmetics, hair lotions; dentifrices
In the name of: Miari for Trading and
Marketing Co.

22989 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/05/22 : التاريخ
 مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى: من اجل
 مستحضرات،تستعمل في غسل وكي المالبس
 زيوت، عطور، صابون،تنظيف وصقل وجلي وكشط
، غسول (لوشن) للشعر،مستحضرات تجميل،عطرية
3 منظفات اسنان وكل ما جاء في الصنف
ض. شركة ميعاري للتجارة والتسويق م: بأسم

Address: Sakhneen 30810 P.O.Box
14170-Akkah,Israel

 قضاء- 14170 ب. ص30810  مدينة سخنين: العنوان
اسرائيل.مدينة عكا

Address for Services:

 فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر: عنوان التبليغ
768 ص ب
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) 654 (

Trade Mark No.: 22990

22990 : العالمة التجارية رقم

In Class: 21

21 : في الصنف

Date: 22/05/2013

2013/05/22 : التاريخ

In Respect of: Household or kitchen
 ادوات واوعية لالستعمال المنزلي: من اجل
utensils and containers (not of precious
21 ادوات تنظيف وكل ما جاء في الصنف،والمطبخ
metal or coated therewith); combs and
sponges; brushes (except paint brushes);
brush-making materials; articles for
cleaning purposes; steelwool; unworked
or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, porcelain
and earthenware not included in other
classes
In the name of: Miari for Trading and
Marketing Co.

ض. شركة ميعاري للتجارة والتسويق م: بأسم

Address: Sakhneen 30810 P.O.Box
14170-Akkah,Israel

 قضاء- 14170 ب. ص30810  مدينة سخنين: العنوان
اسرائيل.مدينة عكا

Address for Services:

 فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر: عنوان التبليغ
768 ص ب

) 655(

Trade Mark No.: 22991
In Class: 11
Date: 22/05/2013

22991 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2013/05/22 : التاريخ

2013/9/10
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In Respect of: Apparatus for lighting,
heating, steam generating, cooking,
refrigerating, drying, ventilating, water
supply and sanitary purposes

العــــــدد الثـامـــن

 اجهزة لالنارة والتدفئة وتوليد البخار والطهي: من اجل
11 وكل ما جاء في الصنف

In the name of: Miari for Trading and
Marketing Co.

ض. شركة ميعاري للتجارة والتسويق م: بأسم

Address: Sakhneen 30810 P.O.Box
14170-Akkah,Israel

- 14170 ب. ص30810  مدينة سخنين: العنوان
اسرائيل.قفضاء مدينة عكا

Address for Services:

 فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر: عنوان التبليغ
768 ص ب

) 656 (

Trade Mark No.: 22992

22992 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 22/05/2013

2013/05/22 : التاريخ

In Respect of: CONDIMENTS SPICES

 توابل البهارات: من اجل

In the name of: HUSSEIN IZZAT
HUSSEIN ABU SHHAB

 حسين عزت حسين ابوشهاب: بأسم

Address: NABLUS _AQRABA

 نابلس_عقربة: العنوان

Address for Services: NABLUS _AQRABA

 نابلس_عقربة: عنوان التبليغ

) 657 (

Trade Mark No.: 22993
In Class: 43

22993 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 22/05/2013

التاريخ 2013/05/22 :

In Respect of: Restaurant services.

من اجل  :خدمات المطاعم.

In the name of: Golden Franchising
Corporation

بأسم  :غولدن فرانشسينغ كوربوريشن
العنوان  1131 :روكينغهام درايف  ،سويت ، 250
ريشارد صن  ،تكساس الواليات المتحدة األمريكية
.75080

Address: 1131 Rockingham Drive, Suite
250, Richardson, Texas USA 75080.

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 658

العالمة التجارية رقم 22994 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/05/22 :

Trade Mark No.: 22994
In Class: 30
Date: 22/05/2013

من اجل  :المقرمشات ،شرائح من المقرمشات ،شرائح
بطاطس مقرمشة بصفتها مقرمشات ،مصنوعات من
ذرة مقرمشة ،وجبات سريعة (سناكس) ،حلويات،
شوكوالته ،بسكويت ،ويفر ،كيك ،مخبوزات ،شاي ،بن،
صلصة ،توابل ،حلويات مثلجة.

In Respect of: Crackers, slices of crackers,
potato chips (crackers); products made
from crunchy corn, fast Foods (snacks),
confectionery, chocolate, biscuits, wafer,
cake, bakery products, tea, coffee, sauces,
spices, ices

بأسم  :منشأة ريماس للصناعات الغذائية لصاحبها /
عالء حمدي عبد المقصود قريطم

In the name of: Remas for Foodstuffs
Industries

العنوان  :الكيلو  ،57طريق اسكندرية القاهرة الزراعي،
نزلة الكوبري الدولي ،دمنهور ،البحيرة ،جمهورية مصر
العربية.

Address: Kilo 57, Cairo-Alexandria
Agricultural Road, End of
International Bridge, Damanhur, AlBeharia, Egypt

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:
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( ) 659

Trade Mark No.: 22995

العالمة التجارية رقم 22995 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 22/05/2013

التاريخ 2013/05/22 :
من اجل  :المقرمشات ،شرائح من المقرمشات ،شرائح
بطاطس مقرمشة بصفتها مقرمشات ،مصنوعات من
ذرة مقرمشة ،وجبات سريعة (سناكس) ،حلويات،
شوكوالته ،بسكويت ،ويفر ،كيك ،مخبوزات ،شاي ،بن،
صلصة ،توابل ،حلويات مثلجة.

In Respect of: Crackers, slices of crackers,
potato chips (crackers); products made
from crunchy corn, fast Foods (snacks),
confectionery, chocolate, biscuits, wafer,
cake, bakery products, tea, coffee, sauces,
spices, ices

بأسم  :منشأة ريماس للصناعات الغذائية لصاحبها /
عالء حمدي عبد المقصود قريطم

In the name of: Remas for Foodstuffs
Industries

العنوان  :الكيلو  ،57طريق اسكندرية القاهرة الزراعي،
نزلة الكوبري الدولي ،دمنهور ،البحيرة ،جمهورية مصر
العربية.

Address: Kilo 57, Cairo-Alexandria
Agricultural Road, End of
International Bridge, Damanhur, AlBeharia, Egypt

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

( ) 660

العالمة التجارية رقم 22996 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/05/22 :

Trade Mark No.: 22996
In Class: 6
Date: 22/05/2013

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

453

من اجل  :وصالت معدنية للمواسير؛ صمامات معدنية
بخالف أجزاء االالت؛ صمامات معدنية لمواسير الماء؛
قطع بالستيكية لحبس و تصريف مياه المجاري
( الصمامات)؛ مواسير معدنية لمنشآت التدفئة
المركزية؛ مواسير معدنية لمجاري التصريف؛ قنوات
معدنية لمنشآت التهوية والتكييف؛ تجهيزات
معدنية للمباني؛ مصنوعات حدادة.

In Respect of: Junctions of metal for
pipes; Valves of metal, other than parts
;of machines; Water-pipe valves of metal
Drain traps [valves] of metal; Pipes of
;metal, for central heating installations
Gutter pipes of metal; Ducts of metal
for ventilating and Air conditioning
installations; Fittings of metal for
Buildings; Ironmongery

بأسم  :زهيجيانج تاسان فلو تيك كو ،.ال تي دي.

In the name of: ZHEJIANG TASAN
FLOW TECH CO., LTD

العنوان  :كينجانج اندستريال زون ،يوهوان ،زهيجيانج،
الصين

Address: Qinggang Industrial Zone,
Yuhuan, Zhejiang, China

عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Address for Services:

( ) 661

العالمة التجارية رقم 22997 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/05/23 :
من اجل  :أجهزة تعليمية باعتماد اسلوب جديد
ومبتكر لتنفيذ تجارب تعليمية بشكل عملي .تكون
األجهزة على شكل حقائب مصغرة تحتوي على لوحات
تجارب ذات مقابس خاصة لتثبيت الحوامل المبتكرة
التي تحمل مكونات وعناصر التجربة عليها.
بأسم  :نضال محمود راغب خواجا
العنوان  :حي الجنان – بيتونيا – رام الله ،مناطق
السلطة الفلسطينية – ص .ب .رام الله 1139

Trade Mark No.: 22997
In Class: 9
Date: 23/05/2013
In Respect of: (a)educational devices, with
a new method, using printed circuit boards
with special sockets to fix the jumpers
that hold the components needed for the
experiments.
In the name of: Nedal Mahmoud Ragheb
Khawaja.
Address: Al- Jenan Colony - Betonia,
Ramallah. Palestinian Territories – P.O
Box: Ramallah 1139.

العــــــدد الثـامـــن
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :حي الجنان – بيتونيا – رام الله ،مناطق
السلطة الفلسطينية – ص .ب .رام الله  1139جوال
0598001127

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

( ) 662

العالمة التجارية رقم 22998 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/05/23 :
من اجل  :البرمجيات الحاسوبية لمعالجة الدفعات
اإللكترونية وتحويل االموال من والى الغير؛ البرمجيات
الحاسوبية الخاصة بالتوثيق لغاية التحكم بالدخول
والوصول الى الحواسيب والشبكات الحاسوبية
والتواصل معها او االتصال بها؛ بطاقات االئتمان
وبطاقات الدفع المشفرة مغناطيسيًا؛ جهاز أمن
العتاد الحاسوبي وتحديدًا جهاز احتساب وفك الرموز
المشفرة لغاية الدخول والوصول الى قاعدة البيانات
المضيفة.
بأسم  :باي بال ،انك.

Trade Mark No.: 22998
In Class: 9
Date: 23/05/2013
In Respect of: Computer software for
processing electronic payments and
;transferring funds to and from others
authentication software for controlling
access to and communications with
;computers and computer networks
magnetically encoded credit cards and
payment cards; computer hardware security
device, namely, a non-predictable code
calculator for accessing a host database
computer.
In the name of: PayPal, Inc.

العنوان  2211 :نورث فرست ستريت ،سان هوزيه،
كاليفورنيا  ،95131الواليات المتحدة األمريكية

Address: 2211 North First Street, San
Jose, California 95131 United States of
America

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

Address for Services:
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( ) 663

Trade Mark No.: 23000

العالمة التجارية رقم 23000 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 23/05/2013

التاريخ 2013/05/23 :
من اجل  :البرمجيات الحاسوبية لمعالجة الدفعات
اإللكترونية وتحويل االموال من والى الغير؛ البرمجيات
الحاسوبية الخاصة بالتوثيق لغاية التحكم بالدخول
والوصول الى الحواسيب والشبكات الحاسوبية
والتواصل معها او االتصال بها؛ بطاقات االئتمان
وبطاقات الدفع المشفرة مغناطيسيًا؛ جهاز أمن العتاد
الحاسوبي وتحديدًا جهاز احتساب وفك الرموز المشفرة
لغاية الدخول والوصول الى قاعدة البيانات المضيفة.

In Respect of: Computer software for
processing electronic payments and
;transferring funds to and from others
authentication software for controlling access
to and communications with computers and
computer networks; magnetically encoded
credit cards and payment cards; computer
hardware security device, namely, a nonpredictable code calculator for accessing a
host database computer.
In the name of: PayPal, Inc.

بأسم  :باي بال ،انك.
العنوان  2211 :نورث فرست ستريت ،سان هوزيه،
كاليفورنيا  ،95131الواليات المتحدة األمريكية

Address: 2211 North First Street, San Jose,
California 95131 United States of America

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

Address for Services:

( ) 664

العالمة التجارية رقم 23002 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/05/22 :

Trade Mark No.: 23002
In Class: 5
Date: 22/05/2013

2013/9/10
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In Respect of: Air freshening
preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; preparations
for perfuming or fragrancing the air;
deodorants; preparations for neutralising
odours.

العــــــدد الثـامـــن

 مستحضرات، مستحضرات منعشة للهواء: من اجل
 مستحضرات، منعشات هواء الغرف،تنقية الهواء
، مزيالت الروائح الكريهة،لتعطير الهواء
.مستحضرات ازالة الروائح

In the name of: Reckitt & Colman
(Overseas) Limited

 ريكيت أند كولمان (أوفرسيز) لميتد: بأسم

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS,
England

،دي اس7 8 اتش يو، هل، دانسوم لين: العنوان
انجلترا

Address for Services:

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

) 665 (

Trade Mark No.: 23003
In Class: 11
Date: 23/05/2013
In Respect of: Apparatus and instruments,
all for scenting, purifying or freshening the
atmosphere; parts and fittings for all the
aforesaid goods.
In the name of: Reckitt & Colman
(Overseas) Limited

23003 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2013/05/23 : التاريخ
 أدوات وأجهزة جميعها لتعطير او تنقية او: من اجل
 اجزاء ولوازم لجميع البضائع المذكورة،انعاش الهواء

 ريكيت أند كولمان (أوفرسيز) لميتد: بأسم

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS,
England

 انجلترا،دي اس7 8 اتش يو، هل، دانسوم لين: العنوان

Address for Services:

، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74 ب.ص
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( ) 666

Trade Mark No.: 23004

العالمة التجارية رقم 23004 :

In Class: 4

في الصنف 4 :

Date: 23/05/2013

التاريخ 2013/05/23 :

In Respect of: Candles; fragranced or
scented candles.

من اجل  :الشمع ،الشمع المعطر.

In the name of: Reckitt & Colman
(Overseas) Limited

بأسم  :ريكيت أند كولمان (أوفرسيز) لميتد

العنوان  :دانسوم لين ،هل ،اتش يو7 8دي اس ،انجلترا Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England
Address for Services:

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

( ) 667

العالمة التجارية رقم 23006 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/05/26 :
من اجل  :البن والشاي والسكر والكاكاو واألرز والتابيوكا
والساجور ،وما يقوم مقام البن ،المتة -الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب– الخبز والكعك والفطائر والحلويات–
الخميرة ومسحوق الخبيز– مساحيق غذائية– مقبالت
غذائية– الحالوة والطحينة -على المثلجات– الثلج– البوظة-
عسل النحل والعسل األسود -على الملح– الخردل– الفلفل–
التوابل– الخل– الصلصة -الشوكوالته والمغطسات
والبسكويت– حبوب شوكوالته ملبسة -السكاكر– العلكة–
الراحة– مصاص األطفال– ملبس– قضامة سكرية– فوندان.

Trade Mark No.: 23006
In Class: 30
Date: 26/05/2013
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour
and preparations made from cereals,
;bread, pastry and confectionery,ices
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
;)mustard; vinegar,sauces (condiments
spices; ice
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In the name of: Halawani Industrial
Company

بأسم  :شركة حلواني الصناعية

Address: Jordan-Sahaab - S.B. 215-11511

العنوان  :االردن-سحاب-ص.ب11511-215 :

Address for Services:

عنوان التبليغ  :فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر
ص ب 768

( ) 668

Trade Mark No.: 23008

العالمة التجارية رقم 23008 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 26/05/2013

التاريخ 2013/05/26 :

من اجل  :المالبس ،اغطية الراس والقدم ،المالبس In Respect of: Clothing, footwear, headgear
, sports clothing, headgear and shoes
واغطية الراس واالحذية الرياضية
In the name of: Aspire Zone Foundation

بأسم  :مؤسسة اسباير زون

Address: P.O.Box 23833

العنوان  :الدوحة،قطر ص.ب23833 .
عنوان التبليغ  :فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر
ص ب 768

Address for Services:

( ) 669

العالمة التجارية رقم 23009 :
في الصنف 32 :

Trade Mark No.: 23009
In Class: 32

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 26/05/2013

التاريخ 2013/05/26 :
من اجل  :البيرة (الجعة والبيرة السوداء) -المياه
المعدنية والغازية -الشراب ويره من المستحضرات
لعمل المشروبات– عصير الفواكه والمشروبات التي
أساسها عصير الفواكه– ماء الورد– ماء الزهر.

In Respect of: Beers; mineral and
aerated waters and other non-alcoholic
;drinks;fruit drinks and fruit juices
syrups and other preparations for
making beverages
In the name of: sharekat cool llsanaa w
altegara

بأسم  :شركة كوول للصناعة والتجاره

Address: nileen - ramallah

العنوان  :نعلين  -رام الله

Address for Services: nileen - ramallah

عنوان التبليغ  :نعلين  -رام الله

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

( ) 670

العالمة التجارية رقم 23010 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/05/26 :
من اجل  :خدمات التعليم والتدريب والترفيه ،تنظيم
االحداث والمعارض والفعاليات الرياضية والثقافية،
تنظيم المنافسات والبطوالت الرياضية.
بأسم  :مؤسسة اسباير زون
العنوان  :الدوحة،قطر ص.ب23833 .
عنوان التبليغ  :فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر
ص ب 768

Trade Mark No.: 23010
In Class: 41
Date: 26/05/2013
In Respect of: Education; providing
of training; entertainment; sporting
and cultural activitiesk organization of
sports
In the name of: Aspire Zone Foundation
Address: P.O.Box 23833
Address for Services:
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( ) 671

Trade Mark No.: 23011

العالمة التجارية رقم 23011 :

In Class: 42

في الصنف 42 :

Date: 26/05/2013

التاريخ 2013/05/26 :
من اجل  :الخدمات التقنية والعلمية واعمال التصميم
والبحوث المرتبطة بها ،وخدمات تطوير برامج وبرمجيات
وانظمة الكمبيوتر

In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; design and development of
computer hardware and software
In the name of: Aspire Zone Foundation

بأسم  :مؤسسة اسباير زون

Address: P.O.Box 23833

العنوان  :الدوحة،قطر ص.ب23833 .
عنوان التبليغ  :فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر
ص ب 768

Address for Services:

( ) 672

العالمة التجارية رقم 23012 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/05/26 :

Trade Mark No.: 23012
In Class: 25
Date: 26/05/2013

من اجل  :المالبس ،اغطية الراس والقدم ،المالبس In Respect of: Clothing, footwear, headgear;sports
clothing; outfits; headgear and shoes
واغطية الراس واالحذية الرياضية
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In the name of: Aspire Zone Foundation

العــــــدد الثـامـــن

 مؤسسة اسباير زون: بأسم

Address: P.O.Box 23833

23833 .ب.قطر ص، الدوحة: العنوان

Address for Services:

 فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر: عنوان التبليغ
768 ص ب

) 673 (

Trade Mark No.: 23013
In Class: 16
Date: 26/05/2013
In Respect of: 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.
In the name of: Aspire Zone Foundation
Address: P.O.Box 23833
Address for Services:

23013 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/05/26 : التاريخ
 الورق والورق المقوى واالصناف: من اجل
 المطبوعات والجرائد والدوريات،المصنوعة منه
االدوات،الصور الفوتوغرافية،والكتب والمنشورات
االدوات،)القرطاسية ولوازم المكاتب(عدااالثاث،الكتابية
)التي تستخدم في التهذيب والتعليم(عدا االجهزة

 مؤسسة اسباير زون: بأسم
23833 .ب.قطر ص، الدوحة: العنوان
 فراس اتيرة نابلس عمارة جاليريا سنتر: عنوان التبليغ
768 ص ب

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 674

Trade Mark No.: 23014

العالمة التجارية رقم 23014 :

In Class: 42

في الصنف 42 :

Date: 26/05/2013

التاريخ 2013/05/26 :
من اجل  :الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث
والتصميم المتعلقة بها -خدمات التحاليل واالبحاث
الصناعية -خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج
الكمبيوتر– خدمات قانونية.

In Respect of: Scientific and technological
services and research and design relating
thereto; industrial analysis and research
services; design and development of
computer hardware and software; legal
services.
In the name of: Aspire Zone Foundation

بأسم  :مؤسسة اسباير زون

Address: P.O.Box 23833

العنوان  :الدوحة،قطر ص.ب23833 .
عنوان التبليغ  :عمارة جاليريا سنتر  ،نابلس  ،ص.ب
768 :

Address for Services:

( ) 675

العالمة التجارية رقم 23015 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/05/26 :

Trade Mark No.: 23015
In Class: 16
Date: 26/05/2013
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In Respect of: 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.

العــــــدد الثـامـــن

– تشمل الورق واألصناف المصنوعة منه: من اجل
الورق المقوى (الكرتون) واألصناف المصنوعة
 الجرائد والدوريات– الكتب– مواد- المطبوعات-منه
–التجليد– الصور الفوتوغرافية– األدوات الكتابية
مواد اللصق (الخاصة باألدوات الكتابية) األدوات
الخاصة بالفنانين– فرش التلوين– اآلالت الكاتبة
ووازم المكاتب(عدا األثاث)– األدوات التي تستخدم
–في التهذيب والتعليم– (عدا األجهزة)– ورق اللعب
حروف الطباعة والكليشات (وح الطباعة) المحارم
.الورقية– فوط أطفال

In the name of: Aspire Zone Foundation

 مؤسسة اسباير زون: بأسم

Address: P.O.Box 23833

23833 .ب.قطر ص، الدوحة: العنوان

Address for Services:

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

) 676 (

Trade Mark No.: 23016
In Class: 42
Date: 26/05/2013

23016 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2013/05/26 : التاريخ

In Respect of: Scientific and technological
 الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث: من اجل
services and research and design relating
 خدمات التحاليل واالبحاث-والتصميم المتعلقة بها
thereto; industrial analysis and research
 خدمات تصميم وتطوير عتاد وبرامج-الصناعية
services; design and development of computer
.الكمبيوتر– خدمات قانونية
hardware and software; legal services.
In the name of: Aspire Zone Foundation
Address: P.O.Box 23833
Address for Services:

 مؤسسة اسباير زون: بأسم
23833 .ب.قطر ص، الدوحة: العنوان
ب. ص،  نابلس،  عمارة جاليريا سنتر: عنوان التبليغ
768 :

2013/9/10
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العــــــدد الثـامـــن

) 677 (

Trade Mark No.: 23017

23017 : العالمة التجارية رقم

In Class: 44

44 : في الصنف

Date: 26/05/2013

2013/05/26 : التاريخ

In Respect of: MEDICAL SERVICES AND
 الخدمات الطبية وخدمات المستشفيات: من اجل
HEALTH CARE SERVICES; HOSPITAL
والعيادات الطبية وخدمات العناية بالصحة وخدمات
AND CLINICS SERVICES; HEALTH CARE
الطب الرياضي
AND SPORTS MEDICINE SERVICE
In the name of: Aspire Zone Foundation

 مؤسسة اسباير زون: بأسم

Address: P.O.Box 23833
Address for Services:

23833 .ب.قطر ص، الدوحة: العنوان
ب. ص،  نابلس،  عمارة جاليريا سنتر: عنوان التبليغ
768 :

) 678 (

Trade Mark No.: 23018
In Class: 16
Date: 27/05/2013

23018 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/05/27 : التاريخ

In Respect of: Sanitary Paper (tissue),
 الورق الصحي (محارم ) والورق والمواد: من اجل
paper and materials made of paper and
المصنوعة من الورق والورق المقوى (كرتون ) والمواد
cardboard (carton) and materials made 
المصنوعه منه والمواد المطبوعة والصحف والنشرات
from it and printed materials, newspapers
الدورية والكتب ومواد التجليد والصور الفتوغرافية
and periodicals, books and materials
والقرطاسية والمواد الصمغية (المتعلقة بالقرطاسية
Binding and images Alvetograveh
ومواد الفنانين ) وفراشي الدهان
stationery and resins (related stationery and
materials artists) and brushes paint

العــــــدد الثـامـــن
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In the name of: Zaid Fadl Abed Alhamed
Khalefah

بأسم  :زيد فضل عبد الحميد خليفة

Address: Jenin -Ajja share

العنوان  :جنين  -عجة شارع الرامة

Address for Services: Jenin -Ajja share

عنوان التبليغ  :جنين  -عجة شارع الرامة

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

( ) 679

Trade Mark No.: 23019

العالمة التجارية رقم 23019 :

In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 27/05/2013

التاريخ 2013/05/27 :

In Respect of: Traning Courses

من اجل  :دورات تدريبية

In the name of: AL-Shareka AL-Ahlyya
ll-Khadamat AL-Gameya

بأسم  :الشركة األهلية للخدمات الجامعة

Address: AL-Birah- infront of mario-ALNaser Buiding

العنوان  :البيرة  -مقابل مخبز ماريو  -عمارة النصر
عنوان التبليغ  :البيرة  -البلدة القديمة  /شارع الزيد
جوال رقم 0599858228

Address for Services:

( ) 680

العالمة التجارية رقم 23020 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/05/28 :

Trade Mark No.: 23020
In Class: 38
Date: 28/05/2013

العــــــدد الثـامـــن
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In Respect of: ELECTRONIC
BULLETIN BOARD SERVICES
TELECOMMUNICATIONS
SERVICES

من اجل  :خدمات لوحات النشرات االلكترونية خدمات
اتصاالت

بأسم  :شركة التوريدات والخدمات الطبية

In the name of: Sharekat ALtawredat wa
ALkhadamat ALtbyeh

العنوان  :عمارة يونيبال  -الطابق الثاني  ،بيتونيا  ،رام
الله  ،فلسطين

Address: Unipal Building - 2nd
Floor, Betounia, Ramallah,Palestinian
Authority

عنوان التبليغ  :صندوق بريد  / 1909 :تلفون :
 / 2959374فاكس 2959375 :

Address for Services:

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

( ) 681

العالمة التجارية رقم 23021 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/05/28 :
من اجل  :قطع واكسسوارات ادوات صحية
واكسسوارات لاللمنيوم.
بأسم  :حنان نيروخ

Trade Mark No.: 23021
In Class: 6
Date: 28/05/2013
In Respect of: Accessories for senaitory
ware &accessoris for aluminume
In the name of: Hanan Nairoukh

العنوان  :بيت ساحور  -شارع  - ymcaمخازن سالم
جبران

Address: Beit Sahour - ymca - st - Salem
Jobran Stores

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -شارع  - ymcaمخازن
سالم جبران

Address for Services: Beit Sahour - ymca
- st - Salem Jobran Stores
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) 682 (

Trade Mark No.: 23022

23022 : العالمة التجارية رقم

In Class: 19

19 : في الصنف

Date: 28/05/2013

2013/05/28 : التاريخ

In Respect of: Building materials (non-metallic);  األنابيب الصلبة، ) مواد البناء (غير المعدنية: من اجل
non-metallic rigid pipes for building; asphalt,
 المباني غير،  األسفلت والزفت والقار،غير المعدنية للبناء
pitch and bitumen; non-metallic transportable
 النصب التذكارية غير المعدنية، المعدنية المتنقلة
buildings; monuments, not of metal
In the name of: Saudi Vetonit Company Ltd ) شركة فيتونيت السعودية المحدودة (سافيتو: بأسم
(Saveto)
Address: P.O. Box: 52235, Riyadh 11563,
Saudi Arabia

 المملكة,11563  الرياض,52235  ص ب: العنوان
العربية السعودية

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 683 (

Trade Mark No.: 23023
In Class: 19
Date: 28/05/2013
In Respect of: Building materials (nonmetallic); non-metallic rigid pipes for
building; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic transportable buildings;
monuments, not of metal

23023 : العالمة التجارية رقم
19 : في الصنف
2013/05/28 : التاريخ
 األنابيب الصلبة، ) مواد البناء (غير المعدنية: من اجل
 المباني،  األسفلت والزفت والقار،غير المعدنية للبناء
 النصب التذكارية غير، غير المعدنية المتنقلة
المعدنية
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العــــــدد الثـامـــن

In the name of: Saudi Vetonit Company Ltd ) شركة فيتونيت السعودية المحدودة (سافيتو: بأسم
(Saveto)
Address: P.O. Box: 52235, Riyadh 11563,
Saudi Arabia

 المملكة,11563  الرياض,52235  ص ب: العنوان
العربية السعودية

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 684 (

Trade Mark No.: 23024
In Class: 5
Date: 29/05/2013
In Respect of: Insecticides; insect
repellents; pesticides; rodenticides;
miticides; preparations for destroying
and repelling vermin; mosquito coils;
anti-allergy preparations and sprays;
disinfectants; germicides; fungicides;
herbicides; preparations for killing weeds
and vermin; personal spray-on protection
against flies, mosquitoes and other insects;
insect killing and repellent preparations
all included in class 5; insect repelling
preparations for personal use in aerosol
form; medicated sun screening preparations
containing insect repellent; preparations
in this class for the treatment of bites and
stings.
In the name of: Reckitt & Colman
(Overseas) Limited

23024 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/05/29 : التاريخ
، طاردات الحشرات، مبيدات الحشرات: من اجل
، مبيدات القوارض،مبيدات الطحالب او الجرذان
 مستحضرات للقضاء ولطرد الحشرات،مبيدات السوس
 مستحضرات، لفائق مبيدة للباعوض،الطفيلية
 مبيدات، المطهرات،مضادة للحساسية والبخاخات
، مبيدات االعشاب الضارة، مبيدات الفطريات،الجراثيم
مستحضرات للقضاء على االعشاب الضارة والطحالب
 بخاخات حماية شخصية ضد الحشرات،والجرذان
 مستحضرات،الطائرة والناموس والحشرات االخرى
للقضاء على الحشرات وطردها جميعها مشمولة في
 مستحضرات طرد الحشرات لالستعمال،5 الصنف
 مستحضرات طبية واقية،الشخصي على شكل دخان
 مستحضرات،من الشمس تحتوي على طارد الحشرات
.مشمولة في هذا الصنف لمعالجة اللدغات واللسعات
 ريكيت أند كولمان (أوفرسيز) لميتد: بأسم

Address: Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England  انجلترا،دي اس7 8 اتش يو، هل، دانسوم لين: العنوان
Address for Services:

، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله،74 ب.ص
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( ) 685

Trade Mark No.: 23025

العالمة التجارية رقم 23025 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/05/2013

التاريخ 2013/05/29 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية المعدة
لالستعمال البشري.

In Respect of: Pharmaceutical preparations
for human use.
In the name of: Novartis AG

بأسم  :نوفارتس ايه جي

Address: 4002 Basel, Switzerland

العنوان  4002 :بازل ،سويسرا

Address for Services:

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

( ) 686

العالمة التجارية رقم 23026 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/05/29 :
من اجل  :اإلعالن واألعمال المهنية واللوحات االعالنية

بأسم  :حامد سليمان عيد القواسمة
العنوان  :الخليل طريق عقبة تفوح
عنوان التبليغ  :الخليل طريق عقبة تفوح

Trade Mark No.: 23026
In Class: 35
Date: 29/05/2013
In Respect of: DECLERATION AND
PROFFESIONAL AND BUSNISS
BILBOARDS
In the name of: HAMED SUKEIMAN EID
QAWASMEH
Address: AL KHALIL AQABAT
TAFOUH
Address for Services: AL KHALIL
AQABAT TAFOUH

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 687

Trade Mark No.: 23027

العالمة التجارية رقم 23027 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 02/06/2013

التاريخ 2013/06/02 :

In Respect of: Advertising; business
;management; business administration
office functions

من اجل  :اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة
بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات.

In the name of: nativity for tour and travel

بأسم  :شركة نتيفتي للسياحة والسفر

Address: bethlehem

العنوان  :بيت لحم 2761124

Address for Services:

عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة ص ب 568

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

( ) 688

العالمة التجارية رقم 23029 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/06/02 :
من اجل  :االحذية
بأسم  :ربيع فتحي ربيع اتكيدك
العنوان  :الخليل – عيصى بجانب مسجد الوالء
عنوان التبليغ  :الخليل – عيصى بجانب مسجد الوالء

Trade Mark No.: 23029
In Class: 25
Date: 02/06/2013
In Respect of: shoes
In the name of: rabee fathee rabee etkaidek
Address: ALKHALIL ISSA
Address for Services: ALKHALIL ISSA
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( ) 689

Trade Mark No.: 23030

العالمة التجارية رقم 23030 :

In Class: 30

في الصنف 30 :
التاريخ 2013/06/02 :

Date: 02/06/2013

من اجل  :االرز

In Respect of: rice
In the name of: sharikat mahallat abu
Zaineh llmwad algithaeah

بأسم  :شركة محالت أبو زينة للمواد الغذائية
العنوان  :الخليل المربعة مقابل المسكوبية ت 2229123

Address: alkhalil almurabba

عنوان التبليغ  :الخليل المربعة مقابل المسكوبية ت 2229123

Address for Services: alkhalil almurabba

( ) 690

العالمة التجارية رقم 23031 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/06/02 :
من اجل  :اتصاالت
بأسم  :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال
العنوان  :البالوع  -البيرة
عنوان التبليغ  :البالوع هاتف2968634

Trade Mark No.: 23031
In Class: 38
Date: 02/06/2013
In Respect of: communication
In the name of: sharekat eletesalat
elkhalawieh elfalastiniah jawwal
Address: al - bireh , al balou
Address for Services:
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( ) 691

Trade Mark No.: 23032

العالمة التجارية رقم 23032 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 02/06/2013

التاريخ 2013/06/02 :

In Respect of: communication

من اجل  :اتصاالت

In the name of: sharekat eletesalat
elkhalawieh elfalastiniah jawwal

بأسم  :شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية جوال

Address: al - bireh , al balou

العنوان  :البالوع  -البيرة

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البالوع هاتف2968634

( ) 692

العالمة التجارية رقم 23033 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/06/02 :
من اجل  :الحلويات
بأسم  :شركة النجار العالمية لالستثمار
العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير
عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير

Trade Mark No.: 23033
In Class: 30
Date: 02/06/2013
In Respect of: sweets
In the name of: sharikat al najar alalamiah
llistithmar
Address: Al khalil wad alharieeh
Address for Services: Al khalil wad alharieeh
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( ) 693

Trade Mark No.: 23034

العالمة التجارية رقم 23034 :

In Class: 25

في الصنف 25 :
التاريخ 2013/06/02 :

Date: 02/06/2013

من اجل  :البسة داخلية.

In Respect of: Underwears
In the name of: The National Textile
Company

بأسم  :شركة النسيج الوطنية

Address: AL Sahel Street, Beit Jala

العنوان  :شارع السهل  -بيت جاال

Address for Services: AL Sahel Street,
Beit Jala

عنوان التبليغ  :شارع السهل  -بيت جاال

( ) 694

العالمة التجارية رقم 23035 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/06/03 :

Trade Mark No.: 23035
In Class: 12
Date: 03/06/2013

2013/9/10
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In Respect of: AUTOMOBILES; GEAR
BOXES FOR LAND VEHICLES;
ELECTRIC VEHICLES; MOTORS
FOR LAND VEHICLES; ANTI-THEFT
DEVICES FOR VEHICLES; TIRES FOR
VEHICLE WHEELS; BODIES FOR
VEHICLES; MOTORCYCLES; SPORTS
CARS; VEHICLES FOR LOCOMOTION
BY LAND,AIR,WATER OR RAIL.

العــــــدد الثـامـــن

 السيارات ؛ صناديق تروس لعربات األرض ؛: من اجل
العربات الكهربائية ؛ محركات لعربات األرض ؛ أدوات
ضد السرقة للعربات ؛ إطارات لعجالت العربة؛ أجسام
للعربات؛ الدرجات البخارية ؛ السيارات الرياضية؛ عربات
. جوًا أو على السكة،للتحرك برًا؛ بحرًا

In the name of: Geely Holding Group Co., Ltd.

 ليمتد،. غيلي هولدينغ غروب كو: بأسم

Address: Zhong-Xing Road, Bin-Jiang
District, Hangzhou, Zhejiang, China

 جينغ- مقاطعة بين،  زيهونغ – أكسينغ روود: العنوان
 الصين،  زيغيانغ،  هانغزهو،

Address for Services:

 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

) 695 (

Trade Mark No.: 23036
In Class: 37
Date: 03/06/2013
In Respect of: MOTOR VEHICLE
MAINTENANCE AND REPAIR; VEHICLE
SERVICE STATIONS; VEHICLE
LUBRICATION [GREASING]; VEHICLE
CLEANING; ANTI-RUST TREATMENT
FOR VEHICLES; BURGLAR ALARM
INSTALLATION AND REPAIR;
AIRPLANE MAINTENANCE AND
REPAIR; RETREADING OF TIRES;
VULCANIZATION OF TIRES [REPAIR];
MENDING RUBBER TIRE.

23036 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف
2013/06/03 : التاريخ
 صيانة وتصليح السيارة ؛ محطات خدمات: من اجل
السيارات ؛ تشحيم السيارات (تزييت)؛ تنظيف
السيارات ؛ إزالة صدأ السيارات ؛ تركيب وتصليح جرس
إنذار السرقات ؛ صيانة وتصليح الطائرات ؛ أجهزة
 إصالح،  تصليح اإلطارات، تغيير إطارات السيارات
.اإلطارات المطاطية
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In the name of: Geely Holding Group Co., Ltd.

بأسم  :غيلي هولدينغ غروب كو ،.ليمتد
العنوان  :زيهونغ – أكسينغ روود  ،مقاطعة بين -جينغ
 ،هانغزهو  ،زيغيانغ  ،الصين

Address: Zhong-Xing Road, Bin-Jiang
District, Hangzhou, Zhejiang, China

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 696

العالمة التجارية رقم 23037 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/06/03 :
من اجل  :السيارات ؛ صناديق تروس لعربات األرض ؛
العربات الكهربائية ؛ محركات لعربات األرض ؛ أدوات
ضد السرقة للعربات ؛ إطارات لعجالت العربة؛ أجسام
للعربات؛ الدرجات البخارية ؛ السيارات الرياضية؛
عربات للتحرك برًا؛ بحرًا ،جوًا أو على السكة.

بأسم  :غيلي هولدينغ غروب كو ،.ليمتد

Trade Mark No.: 23037
In Class: 12
Date: 03/06/2013
;In Respect of: AUTOMOBILES
GEAR BOXES FOR LAND
;VEHICLES; ELECTRIC VEHICLES
;MOTORS FOR LAND VEHICLES
ANTI-THEFT DEVICES FOR
VEHICLES; TIRES FOR VEHICLE
WHEELS; BODIES FOR
;VEHICLES; MOTORCYCLES
SPORTS CARS; VEHICLES
FOR LOCOMOTION BY
LAND,AIR,WATER OR RAIL.
In the name of: Geely Holding Group Co.,
Ltd.

العنوان  :زيهونغ – أكسينغ روود  ،مقاطعة بين -جينغ
 ،هانغزهو  ،زيغيانغ  ،الصين

Address: Zhong-Xing Road, BinJiang District, Hangzhou, Zhejiang,
China

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:
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) 697 (

Trade Mark No.: 23038

23038 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 03/06/2013

2013/06/03 : التاريخ

In Respect of: MOTOR VEHICLE
MAINTENANCE AND REPAIR;
VEHICLE SERVICE STATIONS;
VEHICLE LUBRICATION
[GREASING]; VEHICLE CLEANING;
ANTI-RUST TREATMENT FOR
VEHICLES; BURGLAR ALARM
INSTALLATION AND REPAIR;
AIRPLANE MAINTENANCE AND
REPAIR; RETREADING OF TIRES;
VULCANIZATION OF TIRES [REPAIR];
MENDING RUBBER TIRE.

 صيانة وتصليح السيارة ؛ محطات خدمات: من اجل
السيارات ؛ تشحيم السيارات (تزييت)؛ تنظيف
السيارات ؛ إزالة صدأ السيارات ؛ تركيب وتصليح جرس
إنذار السرقات ؛ صيانة وتصليح الطائرات ؛ أجهزة
 إصالح،  تصليح اإلطارات، تغيير إطارات السيارات
.اإلطارات المطاطية

In the name of: Geely Holding Group Co., Ltd.

 ليمتد،. غيلي هولدينغ غروب كو: بأسم

Address: Zhong-Xing Road, Bin-Jiang
District, Hangzhou, Zhejiang, China

 جينغ- مقاطعة بين،  زيهونغ – أكسينغ روود: العنوان
 الصين،  زيغيانغ،  هانغزهو،

Address for Services:

 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

) 698 (

Trade Mark No.: 23039
In Class: 25

23039 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 03/06/2013

التاريخ 2013/06/03 :
من اجل  :المالبس ولباس القدم واغطية الراس

In Respect of: Clothing, footwear,
headgear

بأسم  :اسعد خميس اسعد درويش

In the name of: ASA›AD KHAMEIS
ASA›AD DARWEISH

-

Address: NABLUS - ALMASAKEN
ALSHA›BIYA

عنوان التبليغ  :نابلس المساكن الشعبية -
جوال0599042880:

 Address for Services: NABLUSALMASAKEN ALSHA›BIYA

العنوان  :نابلس
جوال0599042880:

المساكن

الشعبية

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  fashionذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 699

العالمة التجارية رقم 23040 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/06/03 :
من اجل  :المقاهين الكافيتيريات ،المطاعم المؤقتة
او المتنقلة(الكانتينات)،التزويد بالطعام والشراب،
المطاعم ،مطاعم الخدمة الذاتية،مطاعم تقديم
الوجبات الخفيفة
بأسم  :الشركة المثالية لالستثمارات السياحية
العنوان  :عبدون،مقابل عبدون مول ،مجمع حياة
عبدون،عمان،االردن

Trade Mark No.: 23040
In Class: 43
Date: 03/06/2013
In Respect of:
Cafes,cafeterias,canteens,food and
drink catering, resturants,self-service
restaurants,and snacks-bar
In the name of: Ideal for Tourism
Investment Company
Address: Hayat Abdoun Complex,
opposite Abdoun Mall,Abdoun,
Amman, Jordan

2013/9/10

478

العــــــدد الثـامـــن

) 700 (

Trade Mark No.: 23041

23041 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 04/06/2013

2013/06/04 : التاريخ

In Respect of: Services for providing food
and drink

 خدمات التزويد بالطعام والشراب: من اجل

In the name of: Sharikat Matahen Bon AlRasheed Mosahima Khososiyah

 شركة مطاحن بن الرشيد مساهمة خصوصية: بأسم

Address: P.O. Box: 49 Qalqilia, The West Bank
Address for Services:

 الضفة الغربية, قلقيلية49 : ص ب: العنوان
AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 701 (
Trade Mark No.: 23042
In Class: 25
Date: 04/06/2013

23042 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/06/04 : التاريخ

In Respect of: Clothing, socks, Footwear,
Headgear

 اغطية, البسة القدم, الجوارب, المالبس: من اجل
الرأس

In the name of: TUGBA DERI VE
KONFEKSIYON URUNLERI IMALAT
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI

 توغبا ديري في كونفيكسيون اورونليري: بأسم
ايماالت بازارالما سانايي في تيكاريت ليمتد سيركيتي

Address: EHLIBEYT MAHALLESI
6. SOKAK NO:25B/1-2 BALGAT
CANKAYA ANKARA, TURKEY

2-1/بي25: سوكاك نو.6  اهلبيت ماهاليسي: العنوان
 تركيا,بالغات كانكايا انقرة

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

2013/9/10

479

العــــــدد الثـامـــن

) 702 (

Trade Mark No.: 23043

23043 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 04/06/2013

2013/06/04 : التاريخ

In Respect of: Advertising agencies,
marketing and public relations services
(organization of trade fairs for commercial
or advertising purposes). Office functions.
Business management and direction
assistance, accounting services, import-export
agencies. Commercial and industrial product
appraisals. Auctioneering. The bringing
together of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase
those goods (in wholesale stores, retails,
electronically , catalogues and other wises)

 خدمات التسويق, وكاالت الدعاية واالعالن: من اجل
والعالقات العامة (تنظيم المعارض التجارية لغايات
 ادارة, االعمال المكتبية,)التجارة او الدعاية واالعالن
, خدمات المحاسبة,االعمال والمساعدة في التوجيه
 خدمات تقييم المنتجات,وكاالت االستيراد والتصدير
 تجميع تشكيلة من, الوساطة,الصناعية والتجارية
 وذلك لتمكين الزبائن من معاينتها و شرائها،السلع
(في محالت البيع بالجملة والتجزئة والكترونيا
)وبالكتالوجات بطرق اخرى

In the name of: TUGBA DERI VE
KONFEKSIYON URUNLERI IMALAT
PAZARLAMA SANAYI VE TICARET
LIMITED SIRKETI

 توغبا ديري في كونفيكسيون اورونليري: بأسم
ايماالت بازارالما سانايي في تيكاريت ليمتد سيركيتي

Address: EHLIBEYT MAHALLESI
6. SOKAK NO:25B/1-2 BALGAT
CANKAYA ANKARA, TURKEY

2-1/بي25: سوكاك نو.6  اهلبيت ماهاليسي: العنوان
 تركيا,بالغات كانكايا انقرة

Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 703 (

Trade Mark No.: 23044
In Class: 25

23044 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

480
Date: 04/06/2013

التاريخ 2013/06/04 :

In Respect of: clothes

من اجل  :مالبس

In the name of: Amwage Liltegarah
ALameh L.T.D

بأسم  :شركة أمواج للتجارة العامة والتسويق م  .خ  .م

Address: Ramallah Almogtarbeen squre St

العنوان  :رام الله  -ميدان المغتربين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله عمارة زياده  /رام الله  -ميدان
المغتربين

( ) 704

Trade Mark No.: 23045

العالمة التجارية رقم 23045 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 05/06/2013

التاريخ 2013/06/05 :

In Respect of: Rosted Peanuts sun sseds

من اجل  :فستق مطلي ومحمص بزر دوار الشمس
بأسم  :شركة كي اندستريال فود لالستثمار

In the name of: Key Industrial Food Company

العنوان  :رام الله  -بيتونيا  -الباطن الشرقي

Address: Ramallah-Betunia

عنوان التبليغ  :رام الله  -بيتونيا  -الباطن الشرقي
هاتف 2900278

Address for Services:

( ) 705

العالمة التجارية رقم 23046 :
في الصنف 32 :

Trade Mark No.: 23046
In Class: 32

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

481
Date: 09/06/2013

التاريخ 2013/06/09 :
من اجل  :المياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى
غير الكحولية ؛ مشروبات الفواكه وعصير الفواكه ؛
الشراب المركز والمستحضرات األخرى التي تستعمل
لصنع المشروبات.

In Respect of: Mineral and aerated
waters and other non-alcoholic
beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations
for making beverages.
In the name of: Ghadeer Mineral
Water Co.

بأسم  :شركة غدير للمياه المعدنية

Address: P.O box 142393, Amman 11844,
Jordan

العنوان  :ص .ب  142393عمان  11844األردن

Address for Services:

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

( ) 706

العالمة التجارية رقم 23047 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/06/09 :
من اجل  :المياه المعدنية والغازية والمشروبات األخرى
غير الكحولية ؛ مشروبات الفواكه وعصير الفواكه ؛
الشراب المركز والمستحضرات األخرى التي تستعمل
لصنع المشروبات.
بأسم  :شركة غدير للمياه المعدنية
العنوان  :ص .ب  142393عمان  11844األردن
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23047
In Class: 32
Date: 09/06/2013
In Respect of: Mineral and aerated
waters and other non-alcoholic
beverages; fruit beverages and fruit
juices; syrups and other preparations
for making beverages.
In the name of: Ghadeer Mineral
Water Co.
Address: P.O box 142393, Amman 11844,
Jordan
Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

482

( ) 707

Trade Mark No.: 23048

العالمة التجارية رقم 23048 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 09/06/2013

التاريخ 2013/06/09 :

In Respect of: Pharmaceutical preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدالنية.
بأسم  :باير كونسيومر كير إيه جي

In the name of: Bayer Consumer Care AG

العنوان  :بيتر مريان ستريت  4052 ، 84بال  ،سويسرا

Address: Peter Merian Str. 84, 4052 Basel,
Switzerland

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 708

العالمة التجارية رقم 23049 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/06/09 :
من اجل  :الورق والورق المقوى والمواد المصنوعة
منه والمواد المطبوعة والصحف وحروف الطباعة
والكلشيهات والنشرات الدورية والكتب ومواد التجليد
والصور الفوتوغرافية
بأسم  :حسن عادل فرج

Trade Mark No.: 23049
In Class: 16
Date: 09/06/2013
In Respect of: Paper, hardpaper and
materialmad efrom .printe material .news
)papar .printed letters masters (klashehat
annual releas.books binding material photo
pictures
In the name of: Hassan Adel Faraj

العنوان  :بيت لحم  /الدوحة عمارة المغربي الطابق
االرضي

Address: Bethlehem . Doha .mughrapi bldg

عنوان التبليغ  :بيت لحم  /الدوحة عمارة المغربي
الطابق االرضي

Address for Services: Bethlehem . Doha
.mughrapi bldg

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

483

( ) 709

Trade Mark No.: 23052

العالمة التجارية رقم 23052 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 10/06/2013

التاريخ 2013/06/10 :
من اجل  :مياه غازية ,مياه غازية (مستحضرات تصنيع مياه
غازية) ,مشروبات غير كحولية فاتحة للشهية ,مشروبات
(مشروبات غير كحولية) ,مشروبات (مستحضرات لتصنيع
المشروبات) ,عصير تفاح [غير كحولي] ,عصائر كوكتيل
مختلطة غيركحولية ,خالصات فاكهة [خالصات فاكهة
غير كحولية] ,مشروبات من عصير الفاكهة [مشروبات من
عصير الفاكهة غير كحولية] ,عصائر فاكهة ,عصير العنب
القطير[غير ُمختمر] ,مشروبات أساسها العسل(مشروبات
غير كحولية أساسها العسل) ,عصير (عصير فاكهة),
عصائر ليمون محالة بالسكر ,مشروبات غير كحولية ,عصائر
فاكهة [مشروبات] ,عصائر مركزة للمشروبات ,مشروب طاقة

In Respect of: Aerated water, Aerated water
(Preparations for making –), Aperitifs,
non-alcoholic, Beverages (Non-alcoholic
–), Beverages (Preparations for making –),
Cider [non-alcoholic], Cocktails, nonalcoholic, Fruit extracts (Non-alcoholic
–), Fruit juice beverages (Non-alcoholic–),
Fruit juices, Grape must [unfermented],
Honey-based beverages (Non-alcoholic-),
Juice (Fruit –), Lemonades, Non-alcoholic
beverages, Sorbets [beverages], Syrups for
beverages, Energy Drink

بأسم  :شركة الحكاك للصناعة واالسكان ذ.م.م.

In the name of: Hakkak Manufacturing and
Housing Company L.L.C.

العنوان  :ص.ب  143475عمان  11814االردن

Address: P.O. Box 143475 Amman 11814 Jordan

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

Address for Services:

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

( ) 710

العالمة التجارية رقم 23054 :

Trade Mark No.: 23054

2013/9/10

484
In Class: 9

العــــــدد الثـامـــن
9 : في الصنف

Date: 10/06/2013

2013/06/10 : التاريخ

In Respect of: Magnetic data carriers
including audio, video, still and moving
images; computer programs and software;
electronic publications (downloadable);
computers, video games equipment and
programs and electronic games; educational
and instructional devices and instruments;
television and radio signals receivers and
transmitters; cameras and photographic and
cinematographic apparatus and instruments,
and parts relating to the aforesaid goods

 حامالت البيانات الممغنطة المتضمنة: من اجل
 الصور الثابتة والمتحركة؛ برامج، الفيديو،السمعيات
وسوفتوير الكمبيوتر؛ المنشورات اإللكترونية القابلة
 معدات وبرامج ألعاب،للتحميل؛ أجهزة الكمبيوتر
الفيديو واأللعاب اإللكترونية؛ أجهزة وآالت التعليم
والتوجيه؛ مستقبالت ومرسالت اإلشارات التلفزيونية
واإلذاعية؛ الكاميرات وأجهزة وآالت التصوير
 والقطع العائدة لهذه،الفتوغرافي والسينماتوغرافي
السلع

In the name of: Al Jadeed S.A.L.

.ل.م. شركة الجديد ش: بأسم

Address: Watta al Museitbeh, Jabal El Arab ، بيروت، وطى المصيطبة، شارع جبل العرب: العنوان
Street, Beirut, Lebanon
لبنان
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 711 (

Trade Mark No.: 23055
In Class: 16
Date: 10/06/2013
In Respect of: Printed publications;
magazines; books; photographs; stationary;
posters; cards; post cards; greeting cards;
business cards; invitations; agendas;
calendars; photo albums; gift cases; gift
boxes; gift cards; gift wraps; note books;
writing tools and coloring pens

23055 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/06/10 : التاريخ
 المنشورات المطبوعة؛ المجالت؛ الكتب؛: من اجل
الصور الفوتوغرافية؛ القرطاسية؛ الملصقات اإلعالنية؛
،البطاقات؛ البطاقات البريدية؛ بطاقات المعايدة
بطاقات األعمال؛ الدعوات؛ المفكرات اليومية؛
الرزنامات؛ ألبومات الصور الفوتوغرافية؛ حقائب
 لفافات الهدايا؛، بطاقات الهدايا،الهدايا؛ علب الهدايا
دفاتر الملحوظات؛ أدوات الكتابة وأقالم التلوين

2013/9/10

485
In the name of: Al Jadeed S.A.L.

العــــــدد الثـامـــن

.ل.م. شركة الجديد ش: بأسم

Address: Watta al Museitbeh, Jabal El Arab ، بيروت، وطى المصيطبة، شارع جبل العرب: العنوان
Street, Beirut, Lebanon
لبنان
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 712 (

Trade Mark No.: 23056

23056 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 10/06/2013

2013/06/10 : التاريخ

In Respect of: Advertising and promotional
 الدعاية واإلعالن والترويج في مجال البث: من اجل
services in the field of television broadcasting,  اإلذاعي والبث المباشر؛، التلفزيون الكابلي،التلفزيوني
cable television, radio and live broadcasting;
خدمات وكاالت اإلعالن الترويجي
promotional advertising agencies services
In the name of: Al Jadeed S.A.L.

.ل.م. شركة الجديد ش: بأسم

Address: Watta al Museitbeh, Jabal El Arab ، بيروت، وطى المصيطبة، شارع جبل العرب: العنوان
Street, Beirut, Lebanon
لبنان
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 713 (

Trade Mark No.: 23057
In Class: 38
Date: 10/06/2013

23057 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/06/10 : التاريخ

2013/9/10

486
In Respect of: Broadcasting; communications
and telecommunications; transmission,
broadcast, reception and other dissemination of
audio, video, still and moving images, text and
data whether in real or delayed time; electronic
mail services; interactive broadcasting
services; news information and news agency
services; rental of radio and television
broadcasting facilities; providing access to and
leasing of access time to a computer database;
provision of information and advisory services
relating to the aforesaid services

العــــــدد الثـامـــن

، البث؛ اإلتصاالت واإلتصاالت عن بعد؛ إرسال: من اجل
 الصور الثابتة، الفيديو، إستالم ونشر السمعيات،بث
 النصوص والبيانات في الوقت الحقيقي،والمتحركة
أو الوقت المؤجل؛ خدمات البريد اإللكتروني؛ خدمات
البث التفاعلي؛ خدمات توفير المعلومات عن األخبار
وخدمات وكاالت األخبار؛ تأجير تسهيالت البث اإلذاعي
والتلفزيوني؛ توفير الولوج الى وتأجير وقت الدخول
الى قاعدة بيانات الكمبيوتر؛ توفير المعلومات وتقديم
النصائح المتعلقة بالخدمات المذكورة آنفًا

In the name of: Al Jadeed S.A.L.

.ل.م. شركة الجديد ش: بأسم

Address: Watta al Museitbeh, Jabal El Arab ، بيروت، وطى المصيطبة، شارع جبل العرب: العنوان
Street, Beirut, Lebanon
لبنان
Address for Services:

AGIP - TMP Agents/ P.O Box : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 714 (

Trade Mark No.: 23058
In Class: 41
Date: 10/06/2013
In Respect of: Provision of entertainment,
education, recreation, instruction, courses
and training; production, presentation
and distribution of audio, video, still and
moving images and data; publishing services
(including electronic publishing services); the
provision of discussion forums; production of
television and radio programs; organization,
production and presentation of shows,
competitions, games, concerts, exhibitions and
events; provision of information and advisory
services relating to the aforesaid services

23058 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/06/10 : التاريخ
، التوجيه، اإلستجمام، التعليم، توفير الترفيه: من اجل
، عرض وتوزيع السمعيات،الدروس والتدريب؛ إنتاج
 والبيانات؛ خدمات، الصور الثابتة والمتحركة،الفيديو
النشر (المتضنمة خدمات النشر اإللكتروني)؛ توفير
منتديات المناقشة؛ إنتاج البرامج التلفزيونية
، إنتاج وعرض العروض المسرحية،واإلذاعية؛ تنظيم
 المعارض، الحفالت الموسيقية، األلعاب،المسابقات
والمناسبات؛ توفير المعلومات وتقديم النصائح
المتعلقة بالخدمات المذكورة آنفًا

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

487
In the name of: Al Jadeed S.A.L.

بأسم  :شركة الجديد ش.م.ل.

العنوان  :شارع جبل العرب ،وطى المصيطبة ،بيروتAddress: Watta al Museitbeh, Jabal El Arab ،
Street, Beirut, Lebanon
لبنان
Address for Services:

عنوان التبليغ AGIP - TMP Agents/ P.O Box :
3800 Al-Beereh

( ) 715

Trade Mark No.: 23059

العالمة التجارية رقم 23059 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 10/06/2013

التاريخ 2013/06/10 :

In Respect of: radio and broadcasting tv
transmission, transmission from radio,
transmission from tv

من اجل  :االذاعة بالراديو ,البث بالتلفزيون ,البث عبر
الراديو ,البث عبر التلفزيون
بأسم  :شركة رام الله لالعالم

In the name of: shareket ramallal lel elam

العنوان  :البيرة  -الشرفة  -عمارة عسكر

Address: Al Bira- Al Sharafeh - Askar Bld

عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_ الطابق 7

Address for Services:

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

( ) 716

العالمة التجارية رقم 23061 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/06/10 :

Trade Mark No.: 23061
In Class: 5
Date: 10/06/2013
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In Respect of: mosquitos terminator

من اجل  :حشرات سائل واقراص

In the name of: sharikat mustawdaa al
hanna llcosmatics

بأسم  :شركة مستودع الهنا للكوزمتكس
العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب مسجد االيمان/
شركة بيوتي اليف

Address: Al khalil wad alharieeh

عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بجانب مسجد
االيمان/شركة بيوتي اليف

Address for Services: Al khalil wad
alharieeh

( ) 717

Trade Mark No.: 23062

العالمة التجارية رقم 23062 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 10/06/2013

التاريخ 2013/06/10 :

In Respect of: mosquitos terminator

من اجل  :مبيد حشرات سائل واقراص

In the name of: sharikat mustawdaa al
hanna llcosmatics

بأسم  :شركة مستودع الهنا للكوزمتكس
العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب مسجد االيمان/
شركة بيوتي اليف

Address: Al khalil wad alharieeh

عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بجانب مسجد
االيمان/شركة بيوتي اليف

Address for Services: Al khalil wad
alharieeh

( ) 718

العالمة التجارية رقم 23063 :
في الصنف 17 :
التاريخ 2013/06/10 :

Trade Mark No.: 23063
In Class: 17
Date: 10/06/2013

العــــــدد الثـامـــن
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In Respect of: RUBBER TILES AND
PLASTIC PRODUCTS

من اجل  :البالط المطاطي والمصنوعات البالستيكية

In the name of: BASHEER MOH A A AL
ZAGHAL

بأسم  :بشير محمد عبدالعزيز الزغل

Address: HEBRON AL BASSA

العنوان  :الخليل البصة بجانب كالسيك كار
عنوان التبليغ  :الخليل البصة بجانب كالسيك كار

Address for Services: HEBRON AL BASSA

( ) 719

Trade Mark No.: 23064

العالمة التجارية رقم 23064 :

In Class: 32

في الصنف 32 :
التاريخ 2013/06/10 :

Date: 10/06/2013

من اجل  :مياة معدنية

In Respect of: MINIRAL WATER

بأسم  :شركة سلمنج بدي للتجارة الدولية

In the name of: SHAREKET SLEMENG
BADI LLTEJARAH ALDAWLEYYEH

العنوان  :الخليل ابو كتيال بالقرب من ديوان الهيموني

Address: HEBRON WAD ABU KTAILA

عنوان التبليغ  :الخليل ابو كتيال بالقرب من ديوان
الهيموني

Address for Services: HEBRON WAD
ABU KTAILA

( ) 720

العالمة التجارية رقم 23065 :
في الصنف 29 :

Trade Mark No.: 23065
In Class: 29

العــــــدد الثـامـــن
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Date: 11/06/2013

التاريخ 2013/06/11 :
من اجل  :الطحينة(عجينة بذور السمسم)واالغذية
المحفوظة بصفة خاصة المربات

In Respect of: Tahini(sesame seed paste),
preserved foods namely jams

بأسم  :شركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان ش.م.م-
شركة مساهمة مصرية

In the name of: ELRASHIDI ELMIZAN
SWEET FACTORY CO.

العنوان  :المنطقة الصناعية الثانية  39-/38مدينة 6
اكتوبر  -الجيزة -جمهورية مصر العربية

Address: The Second Industrial
Zone,38/39-6th October City, Giza, Egypt

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

Address for Services:

( ) 721

Trade Mark No.: 23066

العالمة التجارية رقم 23066 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 11/06/2013

التاريخ 2013/06/11 :

In Respect of: Halava

من اجل  :الحالوة الطحينية
بأسم  :شركة مصانع حلويات الرشيدي الميزان ش.م.م-
شركة مساهمة مصرية

In the name of: ELRASHIDI ELMIZAN
SWEET FACTORY CO.

العنوان  :المنطقة الصناعية الثانية  39-/38مدينة 6
اكتوبر  -الجيزة -جمهورية مصر العربية

Address: The Second Industrial
Zone,38/39-6th October City, Giza, Egypt

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

Address for Services:

( ) 722

491

Trade Mark No.: 23067
In Class: 11
Date: 11/06/2013

2013/9/10

العــــــدد الثـامـــن

23067 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2013/06/11 : التاريخ

In Respect of: Apparatus for lighting,
 أجهزة اإلضاءة والتسخين وتوليد البخار: من اجل
heating, steam generating, cooking,
والطبخ والتبريد والتجفيف والتهوية والتزويد
refrigerating, drying, ventilating, water
بالمياه والجهزة الصحية والحنفيات؛ مسخنات المياه؛
supply, sanitary apparatus and taps;
تجهيزات تكييف الهواء وتسخين المياه؛ مزودات
water heaters; airconditioning and
وأنابيب المراجل لتجهيزات التسخين والمزودات
water heating installations; feeders and
واألنابيب وقنوات التدفق لمراجل التسخين؛
boiler pipes for heating installations
and feeders, pipes and flue conduits for
المشعاعات وألواح التسخين والمشعاعات الكهربائية؛
heating boilers; radiators and heating
المرطبات لمشعاعات التسخين المركزية؛ صمامات
plates, and electric radiators; humidifiers الهواء لتجهيزات تسخين البخار؛ لوحات ومجمعات
for central heating radiators; air valves
الطاقة الشمسية؛ أجهزة وتجهيزات ترسيح وتنقية
for steam heating installations; solar
panels and collectors; water filtration and المياه؛ أجهزة سحب المياه؛ مستلزمات التنظيم
والسالمة لجهزة المياه أو الغاز ولقنوات المياه أو الغاز؛
purification apparatus and installations;
water intake apparatus; regulating and
أجهزة غسيل وتنقية الغاز؛ مرشحات تنقية الهواء؛
safety accessories for water or gas
نبخرات الوجه؛ أحواض االستحمام (حمامات المياه
apparatus and for water or gas conduits;
المعدنية) وحجرات الحمامات التركية المتنقلة؛ أجهزة
gas scrubbing apparatus; filters for air
.تجفيف األيدي للمغاسل
conditioning; facial vaporizers; bathtubs
(spa baths) and portable Turkish baths
cabinets; handdryingapparatus for
washbasins.
In the name of: ROCA SANITARIO, S. A.

. إيه. أس،  روكا سانيتاريو: بأسم

Address: Av. Diagonal, 513, 08029
BARCELONA, ESPANIA

،  برشلونة08029 ، 513 ،  دياغونال. آف: العنوان
إسبانيا

Address for Services:

 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-
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( ) 723

Trade Mark No.: 23068

العالمة التجارية رقم 23068 :

In Class: 19

في الصنف 19 :

Date: 11/06/2013

التاريخ 2013/06/11 :
من اجل  :مواد البناء غير المعدنية مثل البالط
والفسيفساء وبالط الجدران؛ المواد الخام لمواد الخزف
والحجر الرملي للبناء والرخام والحجر والحجارة الطبيعية
والطين؛ األرضيات الخشبية؛ األنابيب القاسية غير
المعدنية للبناء؛ صمامات التزويد بالمياه (التي ليست
من المعدن وال من البالستيك)؛ األنابيب غير المعدنية
للتهوية وتجهيزات تكييف الهواء؛ الكواخ الصغيرة
غير المعدنية؛ األبواب والنوافذ غير المعدنية؛ زجاج
البناء والواجهات الزجاجية.

In Respect of: Non-metallic building
materials, such as tiles, mosaics and wall
tiles; raw materials for ceramic materials,
sandstone for building, marble, stone and
natural stone, clay; parquet flooring; nonmetallic rigid pipes for building; water
supply valves (neither of metal nor of
plastic); non-metallic pipes for ventilation
and air-conditioning installations; nonmetallic cabanas; non-metallic doors and
windows; building glass and glazing.

بأسم  :روكا سانيتاريو  ،أس .إيه.

In the name of: ROCA SANITARIO, S. A.

العنوان  :آف .دياغونال  08029 ، 513 ،برشلونة ،
إسبانيا

Address: Av. Diagonal, 513, 08029
BARCELONA, ESPANIA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 724

العالمة التجارية رقم 23069 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/06/11 :

Trade Mark No.: 23069
In Class: 20
Date: 11/06/2013

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :األثاث بجميع أنواعه وخصوصا
أثاث الحمامات والمطابخ؛ الستائر الداخلية
البالستيكية وشرائحها؛ الصناديق والعلب
واألوعية البالستيكية؛ المرايا وإطارات الصور؛
البضائع (غير الواردة في فئات أخرى) المصنوعة
من الخشب أو الفلين أو الغاب أو الخيزران أو
الخوص أو القرون أو العظام أو العاج أو عظم
الحوت أو الصدف أو الكهرمان أو عرق اللؤلؤ أو
الميرشوم والمواد البديلة لكل من هذه المواد
أو من المواد البالستيكية؛ التجهيزات التزينية
للجدران (غير النسيجية)؛ األقفال غير المعدنية
(عدا عن الكهربائية)؛ السدادات غير المعدنية؛
الصمامات البالستيكية ألنابيب التصريف
وصمامات التزويد بالمياه؛ مصائد التصريف
البالستيكية (صمامات) والصمامات غير
المعدنية (عدا عن أجزاء اآلالت)؛ المرايا (الزجاج
المطلي بالفضة).

In Respect of: Furniture of all kinds,
particularly furniture for toilets and
kitchens; plastic indoor blinds and their
;slats; plastic boxes, cases and containers
mirrors and picture frames; goods (not
included in other classes) of wood, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory,
whalebone, shell, amber, mother-ofpearl, meerschaum and substitutes for all
these materials, or of plastics; decorative
wall fittings (not of textile); non-metallic
locks (other than electric); nonmetallic
plugs; plastic valves for drain pipes and
water supply valves; plastic drain traps
(valves) and non-metallic valves (other
than machine parts); mirrors (silvered
glass).

In the name of: ROCA SANITARIO,
S. A.

بأسم  :روكا سانيتاريو  ،أس .إيه.
العنوان  :آف .دياغونال  08029 ، 513 ،برشلونة ،
إسبانيا

Address: Av. Diagonal, 513, 08029
BARCELONA, ESPANIA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 725

العالمة التجارية رقم 23070 :
في الصنف 21 :
التاريخ 2013/06/11 :

Trade Mark No.: 23070
In Class: 21
Date: 11/06/2013

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :األمشاط والفراشي واإلسفنج وصحون
الصابون وحماالت اإلسفنج والمغاسل والدالء
واألحواض وحماالت الفراشي والصحون الواقية
وحافظات الصابون وموزعات الصابون وفراشي الحمام
وحماالت لفائف ورق الحمام وحماالت المناشف (غير
المصنوعة من المعادن الثمينة)؛ رشاشات العطور
والكولونيا؛ أحواض االستحمام للرضع؛ األوعية العازلة
للحرارة؛ الخزفيات للغايات المنزلية؛ القوارير الزجاجية
والخزفية؛ األدوات الزجاجية؛ القناني والقوارير
المعزولة والجرار واألباريق والمزهريات والهاون وممالح
المائدة وأطقم قدور الطبخ وأوعية األزهار وأواني
الفاكهة والقدور وأباريق القهوة غير الكهربائية
وأباريق الشاي واألباريق الزجاجية للزيت والخل؛ أرفف
تجفيف المالبس وعالقات المالبس المغسولة وألواح
الكي؛ األعمال الفنية المصنوعة من الخزف أو الطين
أو الزجاج؛ أواني وأوعية الطبخ الستخدامات المنزل أو
المطبخ (غير المصنوعة من المعادن الثمينة)؛ أجهزة
الري.

In Respect of: Combs, brushes, sponges,
soap dishes, sponge holders, washbasins,
buckets, basins, brush holders, coasters,
soap savers, soap dispensers, toilet
brushes, toilet paper roll holders, towel
holders (of non-precious metal); perfume
;and cologne sprayers; baby bathtubs
heat-insulated containers; ceramics for
household purposes; glass and porcelain
flasks; glassware; bottles, insulated flasks,
jugs, pitchers, vases, mortars, salt cellars,
cooking pot sets, flower pots, fruit bowls,
pots, non-electric coffeepots, teapots, oil
and vinegar cruets; laundry drying racks,
;laundry hangers and ironing boards
porcelain, terra cotta or glass works of
art; cooking utensils and containers for
household or kitchen use (of non-precious
metal); watering devices.

بأسم  :روكا سانيتاريو  ،أس .إيه.

In the name of: ROCA SANITARIO, S. A.

العنوان  :آف .دياغونال  08029 ، 513 ،برشلونة ،
إسبانيا

Address: Av. Diagonal, 513, 08029
BARCELONA, ESPANIA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

( ) 726

العالمة التجارية رقم 23071 :
في الصنف 31 :
التاريخ 2013/06/11 :

Trade Mark No.: 23071
In Class: 31
Date: 11/06/2013

العــــــدد الثـامـــن
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من اجل  :المنتجات الزراعية ومنتجات البساتين
والغابات والحبوب غير الواردة ضمن فئات أخرى ،
الحيوانات الحية  ،الفواكه والخضروات الطازجة وعلى
وجه الخصوص الموز والمانجو واألناناس  ،البذور ،
النباتات واألزهار الطبيعية  ،المواد الغذائية للحيوانات
 ،شعير البيرة (المالت).

In Respect of: Agricultural, horticultural
and forestry products and grains not
;included in other classes; live animals
fresh fruits and vegetables especially
bananas, mangos and pineapples,; seeds,
natural plants and flowers; food stuffs for
animals, malt.

بأسم  :نيلفرانس إكسبورت أس .إيه.

In the name of: NELFRANCE EXPORT
S.A.

العنوان  :إيف .فرانكسكو دي أوريلالنا ،رقم ،234 :بلو
تورز بيلدينغ  ، 1طابق  ،15مكتب  .1501غواياكويل
 ،اإلكوادور.

Address: Ave. Francisco de Orellana, No.
234, Blue Towers Building 1, Floor 15,
Office 1501. Guayaquil, Ecuador

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address for Services:

مالحظة :العالمة تشتمل على االلوان االصفر واالزرق واالبيض.

( ) 727

العالمة التجارية رقم 23074 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/06/12 :
من اجل  :العسل
بأسم  :شركة الجبان للمواد الغذائية

Trade Mark No.: 23074
In Class: 30
Date: 12/06/2013
In Respect of: honey
In the name of: al-sharkat- al- japaanfor
food products

العنوان  :الخليل -عين سارة بجانب االشارات الضوئية

Address: al khalil ein sara

عنوان التبليغ  :الخليل -عين سارة بجانب االشارات
الضوئية

Address for Services: al khalil ein sara

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( ) 728

Trade Mark No.: 23075

العالمة التجارية رقم 23075 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 12/06/2013

التاريخ 2013/06/12 :

In Respect of: mostahdrat tajmeel

من اجل  :زيوت ومستحضرات تجميل

In the name of: shareket age lilestirad wa
al- tasdeer private sharebolding company

بأسم  :شركة ايج لالستيراد والتصدير م خ م
العنوان  :اريحا شارع عين السلطان بالقرب من اريحا
القديمه

Address: jericho_ain alsoltan st

عنوان التبليغ  :مكتب المحامي احمد الدمنهوري/
نابلس

Address for Services:

( ) 729

العالمة التجارية رقم 23076 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/06/12 :
من اجل  :مستحضرات العناية بالشعر والشامبوهات
ومطريات الشعر والجل ومثبتات الشعر.
بأسم  :فاورق سيستمز ،اينك.

Trade Mark No.: 23076
In Class: 3
Date: 12/06/2013
In Respect of: Hair care preparations,
shampoos, conditioners, gels and sprays.
In the name of: Farouk Systems, Inc.

العنوان  250 :بنبرايت ،هيوستن ،تكساس ،77090
الواليات المتحدة االمريكية

Address: 250 Pennbright, Houston, Texas
77090, U.S.A.

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

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 730

Trade Mark No.: 23077

العالمة التجارية رقم 23077 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 12/06/2013

التاريخ 2013/06/12 :

In Respect of: Hair irons.

من اجل  :كاويات الشعر.

In the name of: Farouk Systems, Inc.

بأسم  :فاورق سيستمز ،اينك.
العنوان  250 :بنبرايت ،هيوستن ،تكساس ،77090
الواليات المتحدة االمريكية

Address: 250 Pennbright, Houston, Texas
77090, U.S.A.

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

Address for Services:

( ) 731

العالمة التجارية رقم 23078 :
في الصنف 11 :
التاريخ 2013/06/12 :
من اجل  :مجففات الشعر.
بأسم  :فاورق سيستمز ،اينك.

Trade Mark No.: 23078
In Class: 11
Date: 12/06/2013
In Respect of: Hair dryers
In the name of: Farouk Systems, Inc.

العنوان  250 :بنبرايت ،هيوستن ،تكساس ،77090
الواليات المتحدة االمريكية

Address: 250 Pennbright, Houston, Texas
77090, U.S.A.

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

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن
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( ) 732

Trade Mark No.: 23079

العالمة التجارية رقم 23079 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 12/06/2013

التاريخ 2013/06/12 :
من اجل  :مستحضرات العناية بالشعر والشامبوهات
ومطريات الشعر والجل ومثبتات الشعر

In Respect of: Hair care preparations,
shampoos, conditioners, gels and sprays.
In the name of: Farouk Systems, Inc.

بأسم  :فاورق سيستمز ،اينك.
العنوان  250 :بنبرايت ،هيوستن ،تكساس ،77090
الواليات المتحدة االمريكية

Address: 250 Pennbright, Houston, Texas
77090, U.S.A.

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

Address for Services:

( ) 733

العالمة التجارية رقم 23080 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/06/12 :
من اجل  :مستحضرات العناية بالشعر والشامبوهات
ومطريات الشعر والجل ومثبتات الشعر
بأسم  :فاورق سيستمز ،اينك.

Trade Mark No.: 23080
In Class: 3
Date: 12/06/2013
In Respect of: Hair care preparations,
shampoos, conditioners, gels and sprays.
In the name of: Farouk Systems, Inc.

العنوان  250 :بنبرايت ،هيوستن ،تكساس ،77090
الواليات المتحدة االمريكية

Address: 250 Pennbright, Houston, Texas
77090, U.S.A.

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

Address for Services:

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

499

( ) 734

Trade Mark No.: 23081

العالمة التجارية رقم 23081 :

In Class: 11

في الصنف 11 :

Date: 13/06/2013

التاريخ 2013/06/13 :
من اجل  :صناعة أجهزة تسخين مياه كهربائية
وأنابيب حرارية ومستلزماتها

In Respect of: making electric water
heaters, heat pipes and accessories

بأسم  :شركة هوتر الصناعية لالستيراد والتصدير

In the name of: sharekat hoter alsinaeia
lelesterad oattasder

العنوان  :الرام -ضاحية البريد -خلف عمارة المقاصد
اإلسالمية

Address: Arram- Daheiat elbared- khalf
emaret almaqased eleslameiah

عنوان التبليغ  :رام الله -عمارة برج الساعة -ط 5جوال
2348065

Address for Services:

( ) 735

العالمة التجارية رقم 23083 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/06/16 :
من اجل  :العصائر والمشروبات الخفيفة

Trade Mark No.: 23083
In Class: 32
Date: 16/06/2013
In Respect of: Soft drinks

العــــــدد الثـامـــن

2013/9/10

500

بأسم  :شركة غيث التجارية للمشروبات الخفيفة
والموادالغذائية

In the name of: Sharikat gaithllmashrobat
alkhafeefa waalmawad algthaieh
Address: Alkhalil gabal gohar

العنوان  :الخليل جبل جوهر

Address for Services: Alkhalil gabal
gohar

عنوان التبليغ  :الخليل جبل جوهر

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

( ) 736

العالمة التجارية رقم 23084 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/06/16 :
من اجل  :مستحضرات صيدالنية وبيطرية،
مستحضرات صحية لغايات طبية ،مواد وأغذية حمية
معدة لإلستعمال الطبي أو البيطري وأغذية للرضع
واألطفال ،مكمالت للحمية الغذائية لإلنسان والحيوان؛
لصقات ومواد ضماد ،مواد حشو األسنان وشمع طب
األسنان ،مطهرات ،مستحضرات إلبادة الحشرات
والحيوانات الضارة ،مبيدات فطريات ومبيدات أعشاب.

بأسم  :وانغ اند نايل لإلستشارات

Trade Mark No.: 23084
In Class: 5
Date: 16/06/2013
In Respect of: Pharmaceutical and
veterinary preparations; sanitary
;preparations for medical purposes
dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use, food for
babies; dietary supplements for humans
and animals; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth,
dental wax; disinfectants; preparations
for destroying vermin; fungicides,
herbicides.
In the name of: Wang and Neil
Consulting

العنوان  93 :حي المونا ،المدينة الجديدة ،بن عروس،
تونس

Address: 93 Elmona, Nouvelle Medina,
Ben Arous 2063. Tunisia

عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Address for Services:

