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إعالن رقم ( )3لسنة 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.: 17593

العالمة التجارية رقم 17593 :

In Class: 34

في الصنف34 :

Date: 16/5/2010

التاريخ 2010/05/16 :

In Respect of: Tobacco Rosa in class 34

من اجل :الدخان المعسل الوارد بالفئة 34
باسم :شركة أدخنة النخلة ش.م.م شركة مساهمة مصرية

In the name of: El Nakhla Tobacco Co , L , L ,
Egypt Co .

العنوان 3 :شارع سليمان الحلبي – قسم األزبكية – القاهرة
– ج.م.ع

Address: 3 Sliman Al Halbiye Str , Al Azbakyia
Section , Cairo , Egypt
Address for Services: P.O.Box.3800

عنوان التبليغ :البيرة  -ص ب 3800

()2

العالمة التجارية رقم 17594 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2010/05/16 :
من اجل :الدخان المعسل الوارد بالفئة 34
باسم :شركة أدخنة النخلة ش.م.م شركة مساهمة مصرية

Trade Mark No.: 17594
In Class: 34
Date: 16/05/2010
In Respect of: Tobacco Rosa in class 34
In the name of: El Nakhla Tobacco Co , L , L , Egypt Co .
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Address: 3 Sliman Al Halbiye Str , Al Azbakyia
Section , Cairo , Egypt

العنوان 3 :شارع سليمان الحلبي – قسم األزبكية –
القاهرة – ج.م.ع

Address for Services:

عنوان التبليغ :البيرة  -ص ب 3800
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Trade Mark No.: 18036

العالمة التجارية رقم18036 :

In Class: 38

في الصنف38 :

Date: 17/08/2010

التاريخ2010/08/17 :

In Respect of: Telecommunications including
International long distance telephony
communications services.

من اجل :خدمات االتصاالت عن بعد بما في ذلك خدمات
االتصاالت الهاتفية الدولية بعيدة المدى.

In the name of: Vonage Marketing LLC

باسم :فوناج ماركيتنغ أل أل سي
العن���وان 23 :ماي���ن س���تريت هولمديل ،نيوجرس���ي
 ، 07733الواليات المتحدة األمريكية

Address: 23 Main Street Holmdel, NJ 07733,
)United States of America (USA

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

Address for Services:

()4
العالمة التجارية رقم18038 :
في الصنف38 :
التاريخ2010/08/17 :
من اجل :خدمات االتصاالت عن بعد بما في ذلك
خدمات االتصاالت الهاتفية الدولية بعيدة المدى.
باسم :فوناج ماركيتنغ أل أل سي
العنوان 23 :ماين ستريت هولمديل ،نيوجرسي
 ، 07733الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 18038
In Class: 38

Date: 17/08/2010

In Respect of: Telecommunications including
International
long
distance
telephony
communications services.
In the name of: Vonage Marketing LLC

Address: 23 Main Street Holmdel, NJ 07733,
)United States of America (USA
Address for Services:
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Trade Mark No.: 19977

العالمة التجارية رقم19977 :

In Class: 3

في الصنف3 :
التاريخ2011/11/23 :
م���ن اج���ل :الصاب���ون والعط���ور والزي���وت العطري���ة
ومستحضرات العناية بالجسم والجمال وكريمات البشرة
التجميلية الس���ائلة والصلبة ومزي�ل�ات الروائح الكريهة
لالس���تعمال الش���خصي وجيل االس���تحمام التجميلي
ومس���تحضرات االس���تحمام ذات الرغوة ومستحضرات
التجميل المتعلقة بالعناية بالش���عر ومعالجة الش���عر
ومنظفات األسنان وغسول الفم غير الطبيين.
باسم :هينكل صواد لميتد.
العنوان 4 :أري ريغيف ستريت ،ص.ب  ،8167نتانيا
 ،42504اسرائيل
عنوان التبليغ :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Date: 23/11/2011
In Respect of: Soaps, perfumery, essential oils,
body and beauty care preparations, cosmetic skin
creams in liquid and in solid form, deodorants for
personal use, cosmetic shower gels and foam bath
preparations, cosmetic preparations concerning hair
care and hair treatment, non-medicinal dentifrices
and mouthwashes.

In the name of: Henkel Soad Ltd.

Address: 4 Arie Regev Street, P.O. Box 8167,
Netanya 42504, Israel
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم19978 :
في الصنف3 :
التاريخ2011/11/23 :
م���ن اج���ل :الصاب���ون والعط���ور والزي���وت العطري���ة
ومستحضرات العناية بالجسم والجمال وكريمات البشرة
التجميلية الس���ائلة والصلبة ومزيالت الروائح الكريهة
لالس���تعمال الش���خصي وجيل االس���تحمام التجميلي
ومس���تحضرات االس���تحمام ذات الرغوة ومستحضرات
التجميل المتعلقة بالعناية بالش���عر ومعالجة الش���عر
ومنظفات األسنان وغسول الفم غير الطبيين.

Trade Mark No.: 19978
In Class: 3
Date: 23/11/2011
In Respect of: Soaps, perfumery, essential oils,
body and beauty care preparations, cosmetic skin
creams in liquid and in solid form, deodorants for
personal use, cosmetic shower gels and foam bath
preparations, cosmetic preparations concerning hair
care and hair treatment, non-medicinal dentifrices
and mouthwashes.
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In the name of: Henkel Soad Ltd.

باسم :هينكل صواد لميتد.
العنوان 4 :أري ريغيف ستريت ،ص.ب  ،8167نتانيا
 ،42504اسرائيل

Address: 4 Arie Regev Street, P.O. Box 8167,
Netanya 42504, Israel

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

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم19979 :
في الصنف3 :
التاريخ2011/11/23 :
من اجل :الصابون والعطور والزيوت العطرية ومستحضرات
العناية بالجسم والجمال وكريمات البشرة التجميلية
السائلة والصلبة ومزيالت الروائح الكريهة لالستعمال
الشخصي وجيل االستحمام التجميلي ومستحضرات
االستحمام ذات الرغوة ومستحضرات التجميل المتعلقة
بالعناية بالشعر ومعالجة الشعر ومنظفات األسنان وغسول
الفم غير الطبيين.
باسم :هينكل صواد لميتد.
العنوان 4 :أري ريغيف ستريت ،ص.ب  ،8167نتانيا
 ،42504اسرائيل
عنوان التبليغ :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب ,74
رام الله

Trade Mark No.: 19979
In Class: 3
Date: 23/11/2011
In Respect of: Soaps, perfumery, essential oils,
body and beauty care preparations, cosmetic skin
creams in liquid and in solid form, deodorants for
personal use, cosmetic shower gels and foam bath
preparations, cosmetic preparations concerning hair
care and hair treatment, non-medicinal dentifrices
and mouthwashes.

In the name of: Henkel Soad Ltd.
Address: 4 Arie Regev Street, P.O. Box 8167,
Netanya 42504, Israel
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Trade Mark No.: 20438

20438 :العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 :في الصنف

Date: 30/01/2012

2012/01/30 :التاريخ

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

 موقع انترنت من اجل توظيف األفراد:من اجل

In the name of: Galaxy information systems

 شركة جالكسي النظمة المعلومات:باسم

Address: ramallah al- sa asquare ramallh
commercial center f-6th

6ط- مركز رام الله التجاري- دوار الساعة-  رام الله:العنوان

Address for Services : ramallah al- sa asquare
ramallh commercial center f-6th

 مركز رام الله- دوار الساعة-  رام الله:عنوان التبليغ
6ط- التجاري

 ذات االستخدامww.ps إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الرمز:مالحظة
العام بمعزل عن العالمة

)9(

Trade Mark No.: 20539
In Class: 38
Date: 21/02/2012
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

20539 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2012/02/21 : التاريخ
 خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛ خدمات: من اجل
 خدمات البريد، الهاتف النقال، الهاتف،اإلتصاالت
 البيجر عن طريق، جمع ونقل الرسائل، التلكس، الفاكس
 دليل اإلستعالمات، الرد اإللي، تحويل المكالمات،الراديو
وخدمات البريد اإللكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم

العــــــدد التاسع

2013/12/31

الصوت ،البيانات ،الصور ،الموسيقى 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 اإلذاعي ونقل برامج الراديو والتلفاز
واألفالم ،وبرامج التسوق عن طريق الهاتف واإلنترنت؛
نصوص الفيديو ،نصوص مكتوبة وخدمات عرض
البيانات؛ 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؛ وتوفير
وصول المستخدم إلى شبكة االنترنت (مقدمي الخدمات)،
وتوفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية ،مجموعات
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 الكمبيوتر؛ خدمات وكالة األنباء؛ نقل األخبار ومعلومات
عن الشؤون الحالية؛إستئجار ،التأجير و التأجير التمويلي
لألجهزة واألدوات والمنشآت أو مكونات الستخدامها في
توفير الخدمات المذكورة آنفا؛ االستشارية والمعلومات
والخدمات االستشارية المتعلقة المذكورة آنفا جميعا.
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;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; 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.

بأسم  :شركة حضارة لالستثمار التكنولوجي

In the name of: Sharikat Haddara Lel- Estithmar
Al- teknelogy

العنوان  :البيرة ،عمارة الفؤاد ،الطابق الثالث.

Address: Al-Bireh, Al- foa’ad Building , 3th Floor

عنوان التبليغ  :المحامي ثائر ياسر عمرو ،رام الله  -ص ب 1903

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم21022 :
في الصنف12 :
التاريخ2012/05/16 :
من اجل :السيارات وقطعها ولوازمها ،اإلطارات ،اإلطارات
لسيارات نقل الركاب ،إطارات الشاحنات ،إطارات الحافالت،
ّ
المجددة
إطارات سيارات السباق ،إطارات السيارات ،اإلطارات
ّ
المجددة
والمعاد تلبيسها لسيارات نقل الركاب ،اإلطارات
ّ
المجددة والمعاد
والمعاد تلبيسها للشاحنات ،اإلطارات
ّ
المجددة والمعاد تلبيسها
تلبيسها للحافالت ،اإلطارات
ّ
لسيارات السباق ،اإلطارات المجددة والمعاد تلبيسها
ّ
المجددة والمعاد تلبيسها للطائرات،
للسيارات ،اإلطارات
اإلطارات الداخلية لسيارات نقل الركاب ،اإلطارات الداخلية
للشاحنات ،اإلطارات الداخلية للحافالت ،اإلطارات الداخلية
لسيارات السباق ،اإلطارات الداخلية للسيارات ،عجالت سيارات
نقل الركاب ،عجالت الشاحنات ،عجالت الحافالت ،عجالت
سيارات السباق ،عجالت السيارات ،مطاط التلبيس والتجديد
المستخدم لتجديد وإعادة تلبيس اإلطارات للمركبات سابقة
الذكر ،المركبات ثنائية العجالت وقطعها ولوازمها ،إطارات
المركبات ثنائية العجالت ،اإلطارات الداخلية للمركبات ثنائية
العجالت ،عجالت المركبات ثنائية العجالت ،الدراجات الهوائية
وقطعها ولوازمها ،إطارات الدراجات الهوائية ،اإلطارات
الداخلية للدراجات الهوائية ،عجالت الدراجات الهوائية ،مطاط
التلبيس والتجديد المستخدم لتجديد وإعادة تلبيس إطارات
المركبات ثنائية العجالت أو الدراجات الهوائية ،اإلطارات
واإلطارات الداخلية للطائرات ،مطاط التلبيس والتجديد
المستخدم لتجديد وإعادة تلبيس إطارات الطائرات ،الرقع
المطاطية الالصقة إلصالح اإلطارات الداخلية واإلطارات،
العجالت المعدنية وأغطية عجالت المركبات ،اإلطارات الداخلية
البرية)ّ ،
لعجالت المركباتّ ،
ماصات الصدمات (للمركبات ّ
ماصات
الصدمات الهوائية (نوابض هوائية للمركبات ّ
البرية) ،وصالت
ومرابط أعمدة التدوير (للمركبات ّ
البرية) ،أجنحة السفن

Trade Mark No.: 21022
In Class: 12
Date: 16/05/2012
In Respect of: Automobiles and their parts and
fittings; tires; tires for passenger cars; tires for
trucks; tires for buses; tires for racing cars; tires
;for automobiles; retreaded tires for passenger cars
;retreaded tires for trucks; retreaded tires for buses
retreaded tires for racing cars; retreaded tires for
automobiles; retread tires for aircrafts; inner tubes
for passenger cars; inner tubes for trucks; inner tubes
for buses; inner tubes for racing cars; inner tubes
for automobiles; wheels for passenger cars; wheels
;for trucks; wheels for buses; wheels for racing cars
wheels for automobiles; tread rubber for retreading
tires for the above-mentioned vehicles; two-wheeled
motor vehicles and their parts and fittings; tires for
two-wheeled motor vehicles; inner tubes for twowheeled motor vehicles; wheels for two-wheeled
;motor vehicles; bicycles and their parts and fittings
tires for bicycles; inner tubes for bicycles; wheels
for bicycles; tread rubber for retreading tires for twowheeled motor vehicles or bicycles; tires and inner
tubes for aircraft; tread rubber for retreading tires for
aircraft; adhesive rubber patches for repairing tubes
or tires; rims and covers for vehicle wheels; inner
tubes for vehicle wheels; shock absorbers [for land
vehicles]; pneumatic shock absorbers [air springs
for land vehicles]; shaft couplings or connectors [for
land vehicles]; fenders for vessels; seat cushions for
vehicles; treads for vehicles [tractor type]; hydraulic
hoses, not of metal, for use in vehicles; vehicle
suspension components; air springs.
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(الواقيات الجانبية للقوارب) ،وسائد المقاعد للمركبات ،مطاط
التلبيس والتجديد المستخدم للمركبات (الجرارات) ،الخراطيم
الهيدروليكية غير المعدنية المستخدمة للمركبات ،مكونات
أنظمة التعليق للمركبات ،النوابض الهوائية.
In the name of: BRIDGESTONE CORPORATION

باسم :بريدجيستون كوربوريشن

Address: 10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku,
Tokyo, Japan

اليابان
العنوان ،1-10 :كيوباشي  – 1تشومة ،تشو – كو  ،طوكيو،
ٍ

Address for Services:

عنوان التبليغ :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة  -ص ب 4472
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العالمة التجارية رقم21227 :
في الصنف16 :
التاريخ2012/06/26 :

Trade Mark No.: 21227
In Class: 16
Date: 26/06/2012

من اجل :الورق ،الورق 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؛ كليشيهات الطباعة ،األقالم الحبر السائل القابلة
ّ
الكروية ،أقالم الرصاص
للتعبئة ،أقالم الحبر ذات الرؤوس
الميكانيكية ،أقالم التأشير وغيرها من أدوات الكتابة.

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; print 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, fountain pens; other writing instruments.

باسم :كابوشيكي كايشا بايلوت كوربوريشن (تعمل
أيضا تحت اسم بايلوت كوربوريشن)

In the name of: KABUSHIKI KAISHA PILOT
)CORPORATION (also trading as Pilot Corporation

العنوان ،21-6 :كيوباشي  -2تشومة  ،تشو  -كو ،
طوكيو  -اليابان

Address: 6-21, Kyobashi 2-Chome, Chuo-Ku,
Tokyo, Japan

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 21245

العالمة التجارية رقم21245 :

In Class: 25

في الصنف25 :

Date: 28/06/2012

التاريخ2012/06/28 :
من اجل :المالبس وتشمل الجزمات واألحذية
والحفايات.

In Respect of: Articles of clothing including boots,
shoes and slippers.
In the name of: Wolverine World Wide, Inc.

باسم :ولفورين ورلد وايد ،اينك.
العنوان 9341 :كورتالند درايف ان أي ،روكفورد،
ميسوري  ،49351الواليات المتحدة األمريكية

Address: 9341 Courtland Drive NE, Rockford, MI
49351, U.S.A.

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

Address for Services:

( ) 13

العالمة التجارية رقم21278 :
في الصنف30 :
التاريخ2012/07/05 :
من اجل :حلويات وسكاكر

Trade Mark No.: 21278
In Class: 30
Date: 05/07/2012
In Respect of: sweets and candies

باسم :شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية

In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL
DAWLIAH

العنوان :الخليل  -الجلدة طريق تفوح

Address: AL KHALIL - AL JALADEH TAFFOUH
ROAD

عنوان التبليغ :اباسم مسودي  -الخليل ت 2253931

Address for Services:

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 14 (

Trade Mark No.: 22010

22010 : العالمة التجارية رقم

In Class: 31

31 : في الصنف

Date: 12/12/2012

2012/12/12 : التاريخ

In Respect of: agricuitural herbs fresh garden

 المنتاجات الزراعية واالغشاب الطازجة: من اجل

In the name of: Sharikat AlIhab Altijaria Alsenaeya
Almusahema

 شركة االيهاب التجارية الصناعية المساهمة: بأسم

Address: Jenin - Kufr Rae

 كفر راعي-  جنين: العنوان

Address for Services : Jenin - Kufr Rae

 كفر راعي-  جنين: عنوان التبليغ

) 15 (

Trade Mark No.: 22011
In Class: 31
Date: 12/12/2012
In Respect of: agricural herbs fresh
In the name of: Sharikat AlIhab Altijaria Alsenaeya
Almusahema
Address: Jenin - Kufr Rae
Address for Services : Jenin - Kufr Rae

22011 : العالمة التجارية رقم
31 : في الصنف
2012/12/12 : التاريخ
 المنتاجات الزراعية واالعشاب الطازجة: من اجل
 شركة االيهاب التجارية الصناعية المساهمة: بأسم
 كفر راعي-  جنين: العنوان
 كفر راعي-  جنين: عنوان التبليغ

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 16 (

Trade Mark No.: 22037

22037 :العالمة التجارية رقم

In Class: 16

16 :في الصنف

Date: 23/12/2012

2012/12/23 :التاريخ

In Respect of: Paper and baby diapers

. المحارم الورقية– فوط أطفال:من اجل

In the name of: Ahmad Mahmoud Ahmad Almahdi
Address: Tulkarem 0599722003

 احمد محمود احمد المهدي:باسم
0599722003  طولكرم:العنوان

Address for Services : Tulkarem 0599722003

0599722003  طولكرم:عنوان التبليغ

) 17 (

Trade Mark No.: 22040
In Class: 16
Date: 23/12/2012
In Respect of: Paper, and baby diapers
In the name of: Ahmad Mahmoud Ahmad
Almahdi
Address: Tulkarem 0599722003
Address for Services : Tulkarem 0599722003

22040 :العالمة التجارية رقم
16 :في الصنف
2012/12/23 :التاريخ
. – المحارم الورقية– فوط أطفال:من اجل
 احمد محمود احمد المهدي:باسم
0599722003  طولكرم:العنوان
0599722003  طولكرم:عنوان التبليغ

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 18 (

Trade Mark No.: 22092

22092 : 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
،] إطارات تنفخ بالهواء [إطارات،]للمركبات [سيور دوارة
 دراجات نارية؛ قاطرات،ُعدة تصليح لإلطارات الداخلية
وعربات 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 روود#14 : العنوان
. جمهورية الصين الشعبية،شاندونغ

Address for Services:

نابلس/  طمون: عنوان التبليغ

) 19 (
Trade Mark No.: 22163
In Class: 29
Date: 15/01/2013
In Respect of: Meat, Sardines ,ooultry , notlive
, Game (dead) ,Sausages , Meat Jellies , Meat
extracts,Meat , preserved Fruits , preserved , Fruit
, Stewed , Vegetables , preserved ,Vegetables ,
dried V egetables , cooked , Fish m preserved Fish
(Salted)

22163 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/01/15 : التاريخ
 لحم،لحوم دواجن غير حيه، سردين، اللحوم: من اجل
 لحوم، خالصات لحوم، هالم اللحوم، سجق،الصيد الميت
 خضروات، فواكه مطبوخه، فواكه محفوظه،محفوظه
 سمك، خضروات مطبوخه، خضروات مجففة،محفوظه
 منتجات غذائية، سمك مملح،محفوظ

العــــــدد التاسع

2013/12/31

14

معدة من السمك ،فطر محفوظ،خضروات معلبه ،فواكه
معلبة،زبدة جوز الهند ،دهن جوز الهند ،مربى ،زبدة فول
سوداني ،مربى فواكه،البيض ،لبن رائب زبادي ،الحليب،
منتجات الحليب ،مشروبات الحليب يكون الحليب هو
السائد فيها ،الزيوت المعدة لألكل ،عصائر خضروات
للطبخ،زيت لب النخيل للطعام ،زيت النخيل للطعام،
مخاليط تحتوي على دهن لشرائح الخبز ،بديل زبدة
الكاكاو ،زيت سمسم ،زيت جوز الهند ،دهون صالحة
لألكل ،زبده ،سمن نباتي ،جبنه ،زبيب ،فواكه مغطاه
بالسكر ،سلطة الفواكه ،بيكاليلي (مخلالت هندية مع
التوابل) ،مخلالت ،هالم للطعام،هالم الفواكه ،أطعمة
خفيفة أساسها الفواكه،فول سوداني محضر ،رقائق
فواكه ،رقائق بطاطا ،البطاطاالمحمصة ،السمن

,FOODS prepared from fish ,Mushrooms ,preserved
,Vegetables , tinned (canned - am) FRUITS
)TINNED CANNED - AM) COCONUT BUTTER
COCONUT FAT , JAMS, PEANUT BUTTER ,
Marmalade Eggs , Yoghurt (yogurt) Mil; , Milk
products , Milk beverages , Milk predcminating
,edible oils , Vegetable Juices for cooking ,palm
kernel oil for food , coconut oil , edible fats , Butter
, Margarine , cheese , Raisins , Crystallized fruis,
Fruit salads , Piccalilli , Pickles , Jellies for food ,
Fruit Jellies , Fruit - based znack food , Peanuts ,
Processed , Fruit chips , Potato chips , Potato crisps
, Shortening

بأس���م  :ب���ي تي  .س���ينارماس اجرو ريسورس���ينز 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  , 10350اندونسيا

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:

( ) 20

العالمة التجارية رقم22194 :
في الصنف43 :
التاريخ2013/01/22 :
من اجل :خدمات توفير األطعمة والمشروبات
باسم :شركة جاتوه لبنان لصناعة الحلويات

Trade Mark No.: 22194
In Class: 43
Date: 22/01/2013
In Respect of: Services for providing food and drink
In the name of: shariket gateau libnan lesena›t
alhalaweyat

العــــــدد التاسع
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العنوان :نابلس  -شارع رفيديا الرئيسي  -تلفون :
092341767

Address: nablus - shar› rafidia alra›esee - tel
092341767

عنوان التبليغ :نابلس  -شارع رفيديا الرئيسي  -تلفون:
092341767

Address for Services : nablus - shar’ rafidia
alra’esee - tel 092341767

( ) 21

العالمة التجارية رقم22253 :
في الصنف30 :
التاريخ2013/01/29 :
من اجل :الشوكوالته ومنتجات الشوكوالته الحلوانية،
منتجات السكر الحلوانية ،السكاكر ،البسكويت (بكافة
أنواعه) ،الكعك ،الباستا ،المعكرونة ،المعكرونة
العصائبية ،المعكرونة العصائبية الفورية ،السباغيتي،
الشعيرية ،الخميرة ،مسحوق الخبازة ،توابل السلطة،
المايونيز ،الخل ،الكاتش اب والصلصات (التوابل)،
المثلجات ،منتجات العجين الجاهز للطبخ ،العجين
المثلج ،البرثس المثلج ،البوظة ،الحلويات المثلجة غير
المصنوعة من األلبان ،الحلويات المثلجة المصنوعة من
الفواكه ،الحلويات المثلجة ،القهوة  ،الشاي ،الكاكاو،
السكر  ،األرز ،التابيوكا ،الساجو ،وما يقوم مقام القهوة،
الخبز ،المعجنات ،العسل ،دبس السكر ،المثلجات،
الملح ،الخردل ،الطحين المصنوع من الحبوب ,التوابل,
القطاني ,مشروبات األطعمة (المعتمدة على الحبوب
واألعشاب) ,الصلصات ,الشاي العشبي ,العسل
باسم :الشركة العالمية للمواد الغذائية

Trade Mark No.: 22253
In Class: 30
Date: 29/01/2013
In Respect of: Chocolates and Chocolate
Confectionery Products, Sugar Confectionery
Products, Candies, Biscuits(all types), cakes,
Pasta, Macaroni, Noodles, Instant Noodles,
Spaghetti, Vermicelli, Yeast, Baking Powder, Salad
Dressings, Mayonnaise, Vinegar, Ketch Up and
Sauces(condiments), ices, ready to cook dough
products, frozen dough, frozen parathas, ice creams,
non-dairy frozen desserts, frozen fruit desserts, ice
desserts, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee, bread, pastry, honey, treacle,
ices, salt, mustard, flour made from cereals, spices.
Pulses, Food beverages (Grain-based and Herbal),
Gravies, Herbal tea, Honey

In the name of: International Foodstuffs Co.

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

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

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 22256

العالمة التجارية رقم22256 :

In Class: 29

في الصنف29 :

Date: 29/01/2013

التاريخ2013/01/29 :
من اجل :الزيوت والشحوم المعدة لألكل ,السمن,
المارغارين ,الزبدة ,منتجات الشوربة ,الحليب ومنتجات
األلبان ,الحليب المنكه ,الحليب المخفوق ,اللحوم ,األسماك،
الطيور الداجنة ،لحوم الصيد ،مستخرجات اللحوم ،الفواكه
والخضروات المحفوظة والمجففة والمطهية ،الطبقية
بكافة أنواعها ووصفاتها بما فيها الطبقية من غير األلبان,
القشدة المخفوقة .لجلي والمربيات وصلصات الفواكه،
البيض األطعمة الخفيفة من البطاطا وغير البطاطا,
مقرمشات وشبس البطاطا ,كافة األنواع المحفوظة
والمجففة من العدس ,البقول ,البازيالء والقطاني (ليس
لغايات الزراعة) ,الفطر ,الفول السوداني المحفوظ

In Respect of: Edible oils, fats, ghee, margarine,
butter, soup products, milk and dairy products,
flavoured milk, milk shakes, 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.

باسم :الشركة العالمية للمواد الغذائية
العنوان :ص.ب ،4115 :الشارقة ،اإلمارات العربية
المتحدة

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

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

Address for Services:

( ) 23

العالمة التجارية رقم22259 :
في الصنف25 :

Trade Mark No.: 22259
In Class: 25

2013/12/31
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Date: 03/02/2013

العــــــدد التاسع
2013/02/03 :التاريخ

In Respect of: Headgear, footwear, all kinds of
shoes, ready made clothing

 أغطية الرأس ولباس القدم واألحذية بجميع:من اجل
أنواعها والمالبس الجاهزة

In the name of: Ajlan Ben Abdulaziz Alajlan &
Bros. Co. (Ajlan & Bros).

 شركة عجالن بن عبد العزيز العجالن وإخوانه:باسم
.)(عجالن وإخوانه

Address: P.O Box 42468, Riyadh 11541, Saudi
Arabia.

 المملكة،11541  الرياض،42468 ب. ص:العنوان
العربية السعودية

Address for Services:

 رفيديا-  مكتب المحامي ناصر الحجاوي:عنوان التبليغ
-  عمارة جوال-

) 24 (

Trade Mark No.: 22294
In Class: 38
Date: 05/02/2013
In Respect of: Telecommunication, mobile and
fixed telecommunication, and satellite, cellular,
and radio communication services; hire, leasing
and rental of telecommunications, telephonic
and communications apparatus and instruments;
communication of information (including web
pages), data by radio, telecommunications and by
satellite; telephone, mobile telephone, message
collection and transmission, radio-paging, call
diversion, directory enquiries and electronic mail
services; transmission, delivery and reception
of sound, data, images, music and information
broadcast or transmission of radio or television
programmes;
messaging
services,
namely,
sending, receiving and forwarding messages in the
form of text, audio, graphic images or video or a
combination of these formats; unified messaging
services; voicemail services; video conferencing
services; video telephone services; providing
telecommunications connections to computer

22294 :العالمة التجارية رقم
38 :في الصنف
2013/02/05 :التاريخ
 االتصاالت الثابتة, خدمات االتصاالت:من اجل
 وخدمات, والجوالة, واألقمار الصناعية,والمتنقلة
 وأجهزة, استئجار وتأجير االتصاالت,التواصل بالراديو
 اتصاالت المعلومات (بما فيها,وأدوات االتصاالت
 واالتصاالت, والمعلومات بالراديو,)صفحات االنترنت
, والهاتف النقال, خدمات الهاتف,باألقمار الصناعية
 ونقل, والترحيل بالراديو,واستقبال وإرسال الرسائل
, وطلبات التوجيه والبريد االلكتروني,المكالمات
 وإرسال واستقبال الصوت والبيانات والصور,نقل
والموسيقى والمعلومات اإلخبارية أو نقل برامج التلفاز
 إرسال واستقبال, بما فيها, خدمات الرسائل,أو الراديو
 وصور, وسمعية,وتوجيه الرسائل من خالل نصوص
 خدمات,غرافية أو أفالم أو خليط من هذه النماذج
 خدمات, خدمات البريد الصوتي,الرسائل الموحدة
, خدمات الفيديو عبر الهاتف,المؤتمرات عبر الفيديو

2013/12/31
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databases, the Internet or other electronic networks;
providing access to digital audio, video and data
websites from a database, the Internet, or other
electronic network; delivery of audio, video and data
by telecommunications; telecommunication and
communication database services, namely enabling
the consumer to download digital content from a
network and server to an individual database

العــــــدد التاسع

, واالنترنت,توفير روابط اتصال لقاعدة بينات كمبيوتر
 خدمات النفاذ إلى مواقع,أو أي شبكة الكترونية أخرى
, ومرئية وبيانات من قاعدة البيانات,انترنت مسموعة
 تقديم, او من خالل شبكة الكترونية أخرى,واالنترنت
, والمرئيات والبيانات من االتصاالت,السمعيات
, بما فيها,خدمات االتصاالت وقاعدة بيانات االتصاالت
تمكين المستهلكين من تنزيل المحتويات الرقمية من
شبكة وخادم إلى قاعدة بيانات شخصية

In the name of: IP HOLDINGS Limited

 اي بي هولدينغز ليمتد:باسم

Address: C/O Maples Corporate Services
Limited, P.O. Box 309 GT, Ugland House,
Grand Cayman, KY1-1104 Cayman Islands

,او مابليس كوربوريت سيرفيسيز ليمتد/ سي:العنوان
 كي, غراند كايمان, اوغالند هاوس, جي تي309 ص ب
 جزر كايمان1104-1واي

Address for Services:

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

) 25 (

Trade Mark No.: 22296
In Class: 9
Date: 05/02/2013
In Respect of: Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signaling, checking(supervision), lifesaving 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

22296 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/02/05 : التاريخ
 األجهزة واألدوات العلمية والمالحية وأجهزة:من اجل
 أجهزة التصوير،المسح والتصوير الفوتوغرافي
، أجهزة الوزن والقياس، األجهزة البصرية،السينمائي
أجهزة التدقيق (رقابة) وأجهزة إنقاذ الحياة والتعليم؛
أجهزة وأدوات التوصيل الكهربائي وإغالق وفتح التيار
الكهربائي وتحويل وتجميع وتنظيم الكهرباء أو التحكم
بها؛ أجهزة تسجيل وبث ونقل الصوت والصورة؛ حامالت
بيانات ممغنطة وأقراص تسجيل؛ مكائن البيع اآللية
وآليات ألجهزة تعمل بالنقد المعدني؛

19
for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, data processing equipment
and computers; fire-extinguishing apparatus;
Electrical and electronic telecommunications,
telephonic and communications apparatus and
instruments; data communication apparatus
and instruments; apparatus and instruments for
the processing, transmission, storage, logging,
reception and retrieval of data being in the form
of encoded data, text, audio, graphic images or
video or a combination of these formats; image
processing apparatus, instruments and equipment;
photographic apparatus; modems; encoded
cards; smart cards; holograms; media for storing
information, data, images and sound; blank and
pre-recorded magnetic cards; smart cards; cards
containing microprocessors; integrated circuit
cards; electronic identification cards; telephone
cards; telephone credit cards; credit cards; debit
cards; cards for electronic games designed for use
with telephones; magnetic, digital and optical data
carriers; magnetic, digital and optical data recording
and storage media (blank and pre-recorded);
electronic publications (downloadable) provided
on-line from computer databases, the Internet or
other electronic network; satellite receiving and
transmission apparatus and instruments; apparatus
for downloading audio, video and data from the
Internet; adapters for use with telecommunications
and communications apparatus and instruments;
radio telephones, mobile and fixed telephones;
apparatus for access to broadcast or transmitted
programmes

In the name of: IP HOLDINGS Limited

2013/12/31

العــــــدد التاسع

ماكينات نقد وماكينات حاسبة؛ معدات معالجة للبيانات
والحواسيب؛ أجهزة إطفاء الحريق؛ أجهزة االتصاالت
 أجهزة وأدوات االتصاالت،الكهربائية واإللكترونية
، أجهزة وأدوات خاصة ببيانات االتصال،والهواتف
أجهزة وأدوات خاصة بعمليات نقل وتخزين وتسجيل
واستقبال واسترجاع البينات على شكل بيانات مشفرة
أو على هيئة نصوص أو صوت أو رسوم بيانية أو فيديو
 األدوات،أو مزيج من هذه األشكال؛ أجهزة معالجة الصور
 والبطاقات،والمعدات ألجهزة التصوير؛ وأجهزة المودم
،المشفرة؛ والبطاقات الذكية؛ وبطاقات الصور المجسمة
ووسائل اإلعالم لتخزين المعلومات والبيانات والصور
،والصوت؛ البطاقات الممغنطة سواء فارغة أو مسجلة
 بطاقات تحتوي على عمليات المعالجة؛،البطاقات الذكية
 بطاقات التعريف اإللكترونية؛،بطاقات الدوائر المتكاملة
بطاقات التليفون؛ بطاقات االئتمان عبر الهاتف؛ بطاقات
 بطاقات لأللعاب،االئتمان؛ بطاقات الصراف اآللي
اإللكترونية مصممة لالستخدام عن طريق التليفون؛
البطاقات الشخصية المحمولة سواء المغناطيسية أو
 الرقمية،الرقمية والبصرية؛ البطاقات المغناطيسية
والبصرية و بطاقات تسجيل البيانات و وسائط التخزين
(فارغة أو مسجلة مسبقا)؛ المنشورات اإللكترونية (القابلة
للتحميل) المقدمة عبر اإلنترنت من قواعد البيانات
المحوسبة أو اإلنترنت أو شبكات إلكترونية أخرى؛ أجهزة
وأدوات إلرسال و استالم البيانات عبر األقمار الصناعية
؛ جهاز لتحميل الصوت والفيديو والبيانات من شبكة
اإلنترنت؛ محوالت لالستخدام مع أجهزة االتصاالت
السلكية والالسلكية وأجهزة وأدوات االتصاالت؛
التليفونات الالسلكية والهواتف المتنقلة والثابتة؛ جهاز
للحصول على برامج البث المباشر أو المنقولة
 اي بي هولدينغز ليمتد:باسم

Address: C/O Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309 GT, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104 Cayman Islands

,او مابليس كوربوريت سيرفيسيز ليمتد/ سي:العنوان
 كي, غراند كايمان, اوغالند هاوس, جي تي309 ص ب
 جزر كايمان1104-1واي

Address for Services:

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

2013/12/31
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Trade Mark No.: 22297
In Class: 16
Date: 05/02/2013
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; magazines (periodicals), commercial
directories in a form of paper; Booklets; books;
Credit card imprinters, non-electric; Drawing
boards; Envelopes [stationery]; Forms, printed;
Manuals [handbooks]; Maps (Geographical --- );
Postcards; Printed matter; Newsletters; Newspapers;
Publications (Printed --- ); Signboards of paper or
cardboard; Periodicals

In the name of: IP HOLDINGS Limited

22297 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/02/05 : التاريخ
 الورق و الكرتون والمنتجات المصنوعة من هذه: من اجل
، المواد المطبوعة،المواد و غير المدرجة في اى فئات أخرى
 أدوات، الصور الفوتوغرافية،مواد تغليف الكتب
 مواد اللصق المستخدمة لألغراض المنزلية،القرطاسيه
، فرش الطالء، مواد الفنانين،)و المكتبية (القرطاسية
،)االالت الكاتبة ومستلزمات المكاتب (ما عدا األثاث
 المواد،)المواد التعليمية والتوضيحية (ما عدا األدوات
البالستيكية المستخدمة ألغراض التغليف (غير
 ماكينات الطباعة بأنواعها،)متضمنة في فئات أخري
 األدلة،)المجالت (الدوريات،المختلفة وقوالب الطباعة
 بطاقة، الكتب، الكتيبات،التجارية على شكل ورق
االئتمان المطبوعة الغير كهربائية؛ لوحات الرسم؛
 المطبوعات؛ األدلة،المغلفات [القرطاسية]؛ نماذج
 الجغرافية)؛ بطاقات البريد؛---( [الكتيبات]؛ الخرائط
المطبوعات؛ النشرات اإلخبارية والصحف؛ المطبوعات
) ؛ الالفتات من الورق أو الورق المقوى؛--- (المطبوعة
الدوريات
 اي بي هولدينغز ليمتد: بأسم

Address: C/O Maples Corporate Services Limited,
P.O. Box 309 GT, Ugland House, Grand Cayman,
KY1-1104 Cayman Islands

,او مابليس كوربوريت سيرفيسيز ليمتد/ سي: العنوان
 كي, غراند كايمان, اوغالند هاوس, جي تي309 ص ب
 جزر كايمان1104-1واي

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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( ) 27

Trade Mark No.: 22352

العالمة التجارية رقم 22352 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 13/02/2013

التاريخ 2013/02/13 :
م���ن اجل  :المالب���س المعن���ي به���ا البنطلونات,معاطف
خارجية,معاطف ,تنانير ,بذالت ,قمصان جيرزي,صدريات
,قمصان,بطان���ات جلدي���ة الجاهزة (اجزاء م���ن المالبس )
قمص���ان نصف كم ,بلوزات,فس���اتين ,برمودا الس���راويل
القصي���رة ,الس���راويل القصيرة,.بيجامات,كن���زات
صوفية,جينز,ب���دالت فضفاضة,مالبس ض���د المطر,ثياب
الش���اطىء,اثواب اس���تحمام ,اث���واب الس���باحة,المالبس
الرياضي���ة (لالس���تخدام الخال���ص للرياض���ة )مالب���س
لالطفال الرضع العني بها قمص���ان وبنطلونات ومعاطف
وفس���اتين,مالبس داخلية المعني بها بوكس���ر ش���ورت
,حماالت الصد ,سراويل داخلية ,سراويل ,جوارب قصيرة
بأسم  :فييات يالتاب

In Respect of: Clothing.namely.trousers.jackets.
overcoats.coats.skirts.suits.jerseys
.waistcoats.
)shirts.ready-made leather linings(parts of clothing
Tshirts.sweatshirts.dresses.bermuda shorts.shorts.
pajamas.pullovers.jeans.tracksuits.rainwear.
beachwear.bathing suits.swimming suits.clothing
for sports (for exclusive use for sports )clothing
for
babies.namely.shirts.pants.conts.dresses.
underclothing.namely.boxer
shorts.brassieres.
briefs.pants.socks..

العنوان  :اتاتورك بولفاريه,اي لم سي .5بلوك,
نو,5623:انكابانى -سطنبول  /تركيا
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

In the name of: FEYAT YALTAP
Address: Ataturk Bulvari.IMC 5.Blok.no:5623.
Unkapani-Istanbul/TURKEY
Address for Services:

( ) 28

العالمة التجارية رقم 22361 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/02/14 :

Trade Mark No.: 22361
In Class: 35
Date: 14/02/2013

العــــــدد التاسع
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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.

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:

( ) 29

العالمة التجارية رقم 22397 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/02/24 :
من اجل  :خدمات اإلنشاء؛ خدمات معلومات اإلصالح؛
خدمات تأجير معدات اإلنشاء؛ خدمات تأجير الحفارات؛
خدمات تأجير الجرافات؛ خدمات تأجير الرافعات
اإلنشائية؛ خدمات تأجير آالت تنظيف الطرق؛ خدمات
تعبيد الطرق؛ خدمات إصالح التنجيد؛ خدمات تركيب
وصيانة وإصالح اآلالت؛ خدمات إعادة ترميم المحركات
التي تضررت أو تلفت جزئيًا؛ خدمات إعادة بناء اآلالت
التي تضررت أو تلفت جزئيًا؛ خدمات تركيب وإصالح

Trade Mark No.: 22397
In Class: 37
Date: 24/02/2013
In Respect of: Construction services; repair
;information; rental of construction equipment
rental of excavators; rental of bulldozers; rental
of construction cranes; rental of road sweeping
machines; road paving upholstery repair; machinery
installation maintenance and repair; rebuilding

العــــــدد التاسع
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التجهيزات الكهربائية؛ خدمات تركيب وصيانة
أجهزة اإلضاءة؛ خدمات صيانة وإصالح المركبات اآللية؛
خدمات غسل المركبات؛ خدمات تشحيم المركبات؛
خدمات محطات خدمة المركبات للتزود بالوقود
والصيانة؛ خدمات تلميع المركبات؛ خدمات معالجة
الصدأ للمركبات؛ خدمات طالء المركبات بالرش؛ خدمات
تلبيس اإلطارات؛ خدمات إصالح اإلطارات المطاطية؛
خدمات تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار لمنع السرقات.

;engines that have been worn or partially destroyed
rebuilding machines that have been worn or partially
;destroyed; electric appliance installation and repair
installation and maintenance of illuminating
;apparatus; motor vehicle maintenance and repair
vehicle washing services; vehicle lubricating
services; vehicle service stations for refueling and
maintenance; vehicle polishing; anti-rust treatment
;for vehicles; spray-painting services for vehicles
retreading tires; mending rubber tires; anti-theft
alarm installation and repair
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 – ص.ب
 4472البيرة – هاتف  2989760فاكس 2989761 :

Address for Services:

()30

العالمة التجارية رقم 22398 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/02/14 :
من اجل  :خدمات اإلنشاء؛ خدمات معلومات اإلصالح؛
خدمات تأجير معدات اإلنشاء؛ خدمات تأجير الحفارات؛
خدمات تأجير الجرافات؛ خدمات تأجير الرافعات
اإلنشائية؛ خدمات تأجير آالت تنظيف الطرق؛ خدمات
تعبيد الطرق؛ خدمات إصالح التنجيد؛ خدمات تركيب
وصيانة وإصالح اآلالت؛ خدمات إعادة ترميم المحركات
التي تضررت أو تلفت جزئيًا؛ خدمات إعادة بناء اآلالت
التي تضررت أو تلفت جزئيًا؛ خدمات تركيب وإصالح
التجهيزات الكهربائية؛ خدمات تركيب وصيانة
أجهزة اإلضاءة؛ خدمات صيانة وإصالح المركبات اآللية؛

Trade Mark No.: 22398
In Class: 37
Date: 14/02/2013
In Respect of: Construction services; repair
;information; rental of construction equipment
rental of excavators; rental of bulldozers; rental
of construction cranes; rental of road sweeping
machines; road paving

العــــــدد التاسع
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خدمات غسل المركبات؛ خدمات تشحيم المركبات؛
خدمات محطات خدمة المركبات للتزود بالوقود
والصيانة؛ خدمات تلميع المركبات؛ خدمات معالجة
الصدأ للمركبات؛ خدمات طالء المركبات بالرش؛ خدمات
تلبيس اإلطارات؛ خدمات إصالح اإلطارات المطاطية؛
خدمات تركيب وإصالح أجهزة اإلنذار لمنع السرقات.
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 – ص.ب
 4472البيرة – هاتف  2989760فاكس 2989761 :

Address for Services:

( ) 31

العالمة التجارية رقم22443 :
في الصنف3 :
التاريخ2013/02/28 :

Trade Mark No.: 22443
In Class: 3
Date: 28/02/2013

من اجل :العطور ومزيالت العرق ،مضادات للعرق،
مستحضرات بعد الحالقة ،جل االستحمام والشامبو.

In Respect of: Perfumeries, deodorants and antiperspirants, after-shave preparations, shower gels
and shampoos.

باسم :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  ،72555المانيا.

Address: Dieselstrasse 12, Metzingen 72555,
Germany.

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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( ) 32

Trade Mark No.: 22498

العالمة التجارية رقم 22498 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 11/03/2013

التاريخ 2013/03/11 :

In Respect of: Candy, chocolates.

من اجل  :السكاكر والشوكوالتة.

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:

( ) 33

العالمة التجارية رقم22509 :
في الصنف30 :
التاريخ2013/03/13 :
من اجل :البسكويت ويشمل الكعك المحلى والبسكويت
المحشي بالكريمة؛ الحلويات وتشمل حلوى الفواكه
والسكاكر والطوفي والشوكوالتة والحلوى السكرية؛
األطعمة الخفيفة الواردة في هذه الفئة؛ الخبز والكيك
والفطائر ومنتجات الفطائر والبسكويت الرقيق الهش
(الويفر)؛ الحلوى وقطع الحلوى الصغيرة؛ البوظة
(آيسكريم) ومخاليط البوظة الجاهزة؛ خالصات للمواد
الغذائية؛ كعك؛ ألواح من الحبوب؛ ملبس وأقراص
للمص (حلويات غير طبية)؛ مارشميلو (حلوى الخطمي)؛
أقراص سكرية؛ علكة؛ هندبا برية؛ طحين قمح؛ أطعمة
خفيفة أساسها الحبوب؛ ُرقاقات ورقائق هشة محضرة

Trade Mark No.: 22509
In Class: 30
Date: 13/03/2013
In Respect of: Biscuits including cookies and cream
biscuits; confectionery including fruit sweets,
candies, toffees, chocolates and sugar sweets; snack
foods included in Class 30; bread, cakes, pastry
and pastry products, wafer biscuits; sweets and
sweetmeats; ice cream and ice cream mix; essences
for food; buns, cereal bars; dragees & lozenges
;(non-medicated confectionery); marshmallows
fondants; chewing gum; chicory; wheat flour; cereal
;based snack food; chips and crisps made of cereals
cereal flakes; corn flakes; snack bars containing a
mixture of grains, nuts
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من الحبوب؛ رقائق صغيرة من الحبوب؛ رقائق صغيرة
من الذرة؛ قطع من األطعمة الخفيفة تحتوي على خليط
من الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة؛ مستحضرات
غذائية أساسها الحبوب؛ مواد أساسية لعمل البيتزا؛
قرشلة؛ شاباتي (خبز هندي)؛ كاكرا (خبز هندي
مقرمش)؛ ثيبال (خبز هندي مبهر)؛ أطباق مطبوخة جاهزة
واردة في هذه الفئة؛ معجون وخليط الكاري؛ أطباق أرز
ّ
مجهزة؛ وجبات سريعة التحضير واردة في هذه الفئة؛
باباد (خبز هندي مقرمش)؛ صلصات؛ كاتشب؛ مكسرات
مغلفة؛ المستحضرات المصنوعة من الحبوب وبهارات
طعام لالستهالك البشري؛ شعيرية وسميد؛ مسحوق
كسترد؛ سباغيتي؛ منتجات النودلز (الشعيرية الرقيقة)
والمعكرونة والباستا؛ توابل؛ توابل جافة؛ سكر؛ بوشار.

;and dried fruit; food preparations based on grains
pizza bases; rusks; chapatti; khakhra; thepla; precooked dishes included in Class 30; curry paste and
mixes; prepared rice dishes; instant meals included
;in Class 30; papads; sauces; ketchup; coated nuts
preparations made from cereals and spices for food
;for human consumption; vermicelli and semolina
custard powder; spaghetti; noodles, macaroni and
;pasta products; seasonings; dry seasonings; sugar
popcorn.

In the name of: PARLE PRODUCTS PRIVATE
LIMITED

بأسم :بارلي برودكتس برايفت ليمتد
العنوان :نورث إند كروسينغ ،فيل بارلي (ايست)،
مومباي  400 057الهند

Address: North End Crossing, Vile Parle
(East),Mumbai 400 057, India

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

Address for Services:

( ) 34

العالمة التجارية رقم22510 :
في الصنف30 :
التاريخ2013/03/13 :
من اجل :البسكويت ويشمل الكعك المحلى والبسكويت
المحشي بالكريمة؛ الحلويات وتشمل حلوى الفواكه
والسكاكر والطوفي والشوكوالتة والحلوى السكرية؛
األطعمة الخفيفة الواردة في هذه الفئة؛ الخبز والكيك
والفطائر ومنتجات الفطائر والبسكويت الرقيق الهش
(الويفر)؛ الحلوى وقطع الحلوى الصغيرة؛ البوظة
(آيسكريم) ومخاليط البوظة الجاهزة؛ خالصات للمواد

Trade Mark No.: 22510
In Class: 30
Date: 13/03/2013
In Respect of: Biscuits including cookies and cream
biscuits; confectionery including fruit sweets,
candies, toffees, chocolates and sugar

2013/12/31
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sweets; snack foods included in Class 30; bread,
cakes, pastry and pastry products, wafer biscuits;
sweets and sweetmeats; ice cream and ice cream
mix; essences for food; buns, cereal bars; dragees
& lozenges (non-medicated confectionery);
marshmallows; fondants; chewing gum; chicory;
wheat flour; cereal based snack food; chips and
crisps made of cereals; cereal flakes; corn flakes;
snack bars containing a mixture of grains, nuts
and dried fruit; food preparations based on grains;
pizza bases; rusks; chapatti; khakhra; thepla; precooked dishes included in Class 30; curry paste and
mixes; prepared rice dishes; instant meals included
in Class 30; papads; sauces; ketchup; coated nuts;
preparations made from cereals and spices for food
for human consumption; vermicelli and semolina;
custard powder; spaghetti; noodles, macaroni and
pasta products; seasonings; dry seasonings; sugar;
popcorn.

العــــــدد التاسع

الغذائية؛ كعك؛ ألواح من الحبوب؛ ملبس وأقراص للمص
(حلويات غير طبية)؛ مارشميلو (حلوى الخطمي)؛ أقراص
سكرية؛ علكة؛ هندبا برية؛ طحين قمح؛ أطعمة خفيفة
أساسها الحبوب؛ ُرقاقات ورقائق هشة محضرة من
الحبوب؛ رقائق صغيرة من الحبوب؛ رقائق صغيرة من
الذرة؛ قطع من األطعمة الخفيفة تحتوي على خليط من
الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة؛ مستحضرات
غذائية أساسها الحبوب؛ مواد أساسية لعمل البيتزا؛
قرشلة؛ شاباتي (خبز هندي)؛ كاكرا (خبز هندي
مقرمش)؛ ثيبال (خبز هندي مبهر)؛ أطباق مطبوخة جاهزة
واردة في هذه الفئة؛ معجون وخليط الكاري؛ أطباق أرز
ّ
مجهزة؛ وجبات سريعة التحضير واردة في هذه الفئة؛
باباد (خبز هندي مقرمش)؛ صلصات؛ كاتشب؛ مكسرات
مغلفة؛ المستحضرات المصنوعة من الحبوب وبهارات
طعام لالستهالك البشري؛ شعيرية وسميد؛ مسحوق
)كسترد؛ سباغيتي؛ منتجات النودلز (الشعيرية الرقيقة
.والمعكرونة والباستا؛ توابل؛ توابل جافة؛ سكر؛ بوشار

In the name of: PARLE PRODUCTS PRIVATE
LIMITED

 بارلي برودكتس برايفت ليمتد:باسم

Address: North End Crossing, Vile Parle
(East),Mumbai 400 057, India

،) فيل بارلي (ايست، نورث إند كروسينغ:العنوان
 الهند400 057 مومباي

Address for Services:

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

) 35 (

Trade Mark No.: 22511
In Class: 30
Date: 13/03/2013

22511 :العالمة التجارية رقم
30 :في الصنف
2013/03/13 :التاريخ

العــــــدد التاسع

2013/12/31

من اجل :البسكويت ويشمل الكعك المحلى والبسكويت
المحشي بالكريمة؛ الحلويات وتشمل حلوى الفواكه
والسكاكر والطوفي والشوكوالتة والحلوى السكرية؛
األطعمة الخفيفة الواردة في هذه الفئة؛ الخبز والكيك
والفطائر ومنتجات الفطائر والبسكويت الرقيق الهش
(الويفر)؛ الحلوى وقطع الحلوى الصغيرة؛ البوظة
(آيسكريم) ومخاليط البوظة الجاهزة؛ خالصات للمواد
الغذائية؛ كعك؛ ألواح من الحبوب؛ ملبس وأقراص
للمص (حلويات غير طبية)؛ مارشميلو (حلوى الخطمي)؛
أقراص سكرية؛ علكة؛ هندبا برية؛ طحين قمح؛ أطعمة
خفيفة أساسها الحبوب؛ ُرقاقات ورقائق هشة محضرة
من الحبوب؛ رقائق صغيرة من الحبوب؛ رقائق صغيرة
من الذرة؛ قطع من األطعمة الخفيفة تحتوي على
خليط من الحبوب والمكسرات والفواكه المجففة؛
مستحضرات غذائية أساسها الحبوب؛ مواد أساسية
لعمل البيتزا؛ قرشلة؛ شاباتي (خبز هندي)؛ كاكرا
(خبز هندي مقرمش)؛ ثيبال (خبز هندي مبهر)؛ أطباق
مطبوخة جاهزة واردة في هذه الفئة؛ معجون وخليط
ّ
الكاري؛ أطباق أرز مجهزة؛ وجبات سريعة التحضير
واردة في هذه الفئة؛ باباد (خبز هندي مقرمش)؛
صلصات؛ كاتشب؛ مكسرات مغلفة؛ المستحضرات
المصنوعة من الحبوب وبهارات طعام لالستهالك
البشري؛ شعيرية وسميد؛ مسحوق كسترد؛ سباغيتي؛
منتجات النودلز (الشعيرية الرقيقة) والمعكرونة
والباستا؛ توابل؛ توابل جافة؛ سكر؛ بوشار.
بأسم :بارلي برودكتس برايفت ليمتد
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In Respect of: Biscuits including cookies and
cream biscuits; confectionery including fruit
sweets, candies, toffees, chocolates and sugar
sweets; snack foods included in Class 30; bread,
;cakes, pastry and pastry products, wafer biscuits
sweets and sweetmeats; ice cream and ice cream
mix; essences for food; buns, cereal bars; dragees
;)& lozenges (non-medicated confectionery
;marshmallows; fondants; chewing gum; chicory
wheat flour; cereal based snack food; chips and
;crisps made of cereals; cereal flakes; corn flakes
snack bars containing a mixture of grains, nuts
;and dried fruit; food preparations based on grains
pizza bases; rusks; chapatti; khakhra; thepla; precooked dishes included in Class 30; curry paste and
mixes; prepared rice dishes; instant meals included
;in Class 30; papads; sauces; ketchup; coated nuts
preparations made from cereals and spices for food
;for human consumption; vermicelli and semolina
custard powder; spaghetti; noodles, macaroni and
;pasta products; seasonings; dry seasonings; sugar
popcorn.

In the name of: PARLE PRODUCTS PRIVATE
LIMITED

العنوان :نورث إند كروسينغ ،فيل بارلي (ايست)،
مومباي  400 057الهند

Address: North End Crossing, Vile Parle
(East),Mumbai 400 057, India

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

Address for Services:

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 36 (

Trade Mark No.: 22604

22604 :العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 :في الصنف

Date: 27/03/2013

2013/03/27 :التاريخ

In Respect of: Restaurants and related

 المطاعم وما تعلق بها:من اجل

In the name of: SHAREKAT LEMON AND LIME
LELESTETHMAR

 شركة ليمون اند اليم لالستثمار:بأسم

Address: RAMALLAH

 رام الله:العنوان

Address for Services:

 فاكس022974404  رام الله تلفون:عنوان التبليغ
4586  ب. ص022975269

) 37 (

Trade Mark No.: 22606
In Class: 32
Date: 28/03/2013
In Respect of: drink jucies and miniral water
In the name of: SHARIKAT AL JUMANAH
LELESTETHMAR AW AL TEJARAH AL DAWLIAH
Address: AL KHALIL - AL JALADEH TAFFOUH
ROAD
Address for Services : AL KHALIL - AL
JALADEH TAFFOUH ROAD

22606 :العالمة التجارية رقم
32 :في الصنف
2013/03/28 :التاريخ
 مشروبات وعصائر ومياه معدنية:من اجل
 شركة الجمانة لالستثمار والتجارة الدولية:باسم
 الجلدة طريق تفوح-  الخليل:العنوان
 الجلدة طريق تفوح-  الخليل:عنوان التبليغ

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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( ) 38

Trade Mark No.: 22649

العالمة التجارية رقم 22649 :

In Class: 12

في الصنف 12 :

Date: 08/04/2013

التاريخ 2013/04/08 :
من اجل  :السيارات ؛ عربات نقل لإلستعمال الزراعي
؛ الدراجات النارية ؛ سيارات رافعة “ونش”؛ سيارات
عجلة ؛ الدراجات ؛ العربات الكهربائية ؛ محركات لعربات
األرض ؛ عربات مصعد متشعبة ؛ الشاحنات التي تخلط
الخرسانة ؛ قطع غيار المركبات ؛ الجرارات ؛ الشاحنات. .

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

بأسم  :هيباي أوليون هيفي إندستريز كو ،.ليمتد
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:

( ) 39

العالمة التجارية رقم22731 :
في الصنف9 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل :األجهزة الكهربائية والعلمية ،أنظمة الحاسوب
المستعملة في مكاتب تأجير السيارات وهدفها
متابعة الحجوزات والمركبات والمحافظة على البيانات
المتعلقة بالمركبات والزبائن والتأجيرات ،أنظمة
الحاسوب المتعلقة بتأجير المركبات وتسجيلها،
أنظمة قابلة للتحميل على شكل جهاز محمول لخدمات

Trade Mark No.: 22731
In Class: 9
Date: 22/04/2013
;In Respect of: Electrical and scientific apparatus
computer software for use in vehicle rental offices
used to track reservations and vehicles, and
maintaining data concerning vehicles, customers,
and rentals; computer software related to vehicle

2013/12/31
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rentals, recorded; downloadable software in the
nature of a mobile application for vehicle rental or
leasing services; global positioning system (GPS);
interactive computer kiosks comprising computers,
computer hardware, computer peripherals, and
computer operating software, for use in vehicle
rentals or leasing services; navigation apparatus
for vehicles; satellite radios; telecommunications
and data networking hardware, namely, devices
for transporting and aggregating voice, data, and
video communications across multiple network
infrastructures and communications protocols.

العــــــدد التاسع

 نظام توجيه عالمي (جي،استئجار وتأجير المركبات
 كشك يحتوي على أجهزة حاسوب متفاعلة،)بي اس
وأجهزة حاسوب وتوابع الحاسوب وأنظمة تشغيل
الحاسوب لالستعمال في خدمات تأجير واستئجار
 أجهزة، أجهزة تحديد المسار للمركبات،المركبات
 أجهزة االتصال عن،المذياع من خالل األقمار الصناعية
بعد وشبكة البيانات وتحديدا معدات لنقل وتجميع
اتصاالت الصوت والبيانات والفيديو عبر بنية تحتية
.وشبكات اتصاالت متعددة وبروتوكالت االتصاالت

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

)40(

Trade Mark No.: 22732
In Class: 12
Date: 22/04/2013
In Respect of: Vehicles; automobiles; motor buses;
buses and structural parts therefor; license plate
frames; motor vehicles, namely, automobiles,
trucks, vans, sport utility vehicles and structural
parts therefor; trailers.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

22732 :العالمة التجارية رقم
12 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
، باصات تعمل بالمحرك، السيارات، المركبات:من اجل
 إطارات،الباصات واألجزاء اإلنشائية التابعة لها
 مركبات تعمل بالمحركات وتحديدا،لوحات الترخيص
السيارات والتركات والشاحنات والمركبات ألغراض
. المقطورات،رياضية واألجزاء اإلنشائية التابعة لها
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم:باسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 41 (

Trade Mark No.: 22734

22734 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16

16 : في الصنف

Date: 22/04/2013

2013/04/22 : التاريخ

In Respect of: Paper goods and printed matter;
booklets in the field of travel, vehicle rental,
transportation; calendars; magazines featuring
travel; pens; tourist brochure; travel books; maps;
printed forms; printed matter, namely, paper
signs, books, manuals, curriculum, newsletters,
informational cards and brochures in the field of
travel, vehicle rental, and transportation.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

 الكتيبات في مجال، بضائع ورقية والمواد المطبوعة: من اجل
 المجالت، الرزنامات،السفر وتأجير المركبات والمواصالت
 كتب، البروشورات السياحية، االقالم،المختصة بالسفر
 المواد المطبوعة، النماذج المطبوعة، الخرائط،تتعلق بالسفر
وتحديدا مؤشرات الورقية والكتب والكتيبات والمناهج
والرسائل االخبارية والبطاقات االعالمية والبروشورات في
.مجال السفر وتأجير السيارات والمواصالت
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 42 (

Trade Mark No.: 22735
In Class: 35
Date: 22/04/2013
In Respect of: Advertising and business services;
business administration in the field of transport and
delivery; customer loyalty services and customer
club services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; offering business management

22735 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/04/22 : التاريخ
 إدارة األعمال في، خدمات اإلعالن واألعمال: من اجل
 خدمات الوالء للزبائن وخدمات،مجال النقل والتوصيل
،أو إعالنية/نوادي الزبائن ألغراض تجارية وترويجية و
/عرض المساعدة في مجال إدارة األعمال لتأسيس و

2013/12/31
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assistance in the establishment and/or operation of
vehicle rental and leasing facilities; on-line retail store
services featuring motor vehicles; providing incentive
award programs for customers through issuance and
processing of loyalty points for on-line purchase of
company›s goods and services; providing incentive
award programs for customers through the issuance
and processing of loyalty coupons for frequent use
of participating businesses; providing public sector
contract vehicle management; providing transportation
documentation for others; transportation management
services, namely, planning and coordinating
transportation of people for others
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

العــــــدد التاسع

 خدمات،أو إدارة عمليات استئجار وتأجير السيارات
البيع بالمفرق الفورية من خالل الحاسوب في مجال
 توفير برامج حوافز ومكافآت للزبائن من،السيارات
خالل إصدار ومعالجة نقاط الوالء للشراء الفوري من
 توفير برامج،خالل الحاسوب لبضائع وخدمات الشركات
الحوافز والمكافآت للزبائن من خالل إصدار ومعالجة
،كوبونات الوالء لالستعمال المتكرر لألعمال المشاركة
 توفير خدمات،توفير عقود إدارة مركبات للقطاع العام
 خدمات إدارة النقل وتحديدا،نقل الوثائق لآلخرين
.تخطيط وتنسيق نقل األشخاص للغير
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم:باسم

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 43 (

Trade Mark No.: 22738
In Class: 36
Date: 22/04/2013
In Respect of: Financial services; providing
vouchers for payment of transportation expenses.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

22738 :العالمة التجارية رقم
36 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
 توفير اإليصاالت لدفع، الخدمات المالية: من اجل
.مصاريف التنقل
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم:باسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

 ذاتBudget  إن تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة:مالحظة
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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( ) 44

Trade Mark No.: 22739

العالمة التجارية رقم22739 :

In Class: 37

في الصنف37 :

Date: 22/04/2013

التاريخ2013/04/22 :
من اجل :خدمات التصليح ،خدمات المساعدة على
جانب الطريق التي تقدم في الحاالت الطارئة وتحديدا
اإلجابة على المكالمات التي تطلب المساعدة على
جانب الطريق ولتغيير البناشر ولتوفير الوقود في
الحاالت الطارئة وتشغيل البطارية.

In Respect of: Repair services; emergency roadside
assistance services, namely, responding to calls for
roadside assistance, flat tire changing, emergency
fuel supplying, and battery jump starting.

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

باسم :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي،
بارسيباني ،نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة
األمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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

Address for Services:

( ) 45

العالمة التجارية رقم22741 :
في الصنف39 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل :خدمات النقل والتخزين ،تنظيم الرحالت
السياحية ،النقل بالباصات ،تأجير السيارات ،النقل
بالسيارات ،خدمات السواقين ،تنسيق ترتيبات السفر
لألفراد و/آو للمجموعات ،خدمات تقديم المساعدة
للطوارئ بجانب الطرق وتحديدا خدمات السحب

Trade Mark No.: 22741
In Class: 39
Date: 22/04/2013
;In Respect of: Transportation and storage services
;arranging travel tours; bus transport; car rental
car transport; chauffeur services; coordinating
;travel arrangements for individuals and for groups
emergency roadside assistance services, namely,
;towing, winch-out and key delivery services

2013/12/31

35
leasing of automobiles; leasing of cars; leasing of
trucks; leasing of vehicles; making reservations and
bookings for transportation; online transportation
reservation
services;
passenger
transport;
providing an on-line searchable computer database
featuring information on travel; Provision of travel
information; rental car reservation; rental of moving
vans; rental of GPS equipment for navigational
purposes; rental of trucks; rental of vehicles;
transport of travellers; transportation consulting;
transportation information; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for
transportation; transportation reservation services;
travel clubs; travel route planning; vehicle driving
services.

العــــــدد التاسع

، تأجير المركبات،والرفع بواسطة الونش وتسليم المفتاح
 إجراء، تأجير المركبات، تأجير التركات،تأجير السيارات
 خدمات الحجز الفوري من خالل،الحجوزرات للتنقل
 توفير بيانات، نقل المسافرين،الحاسوب للتنقل
محوسبة فورية قابلة للتفتيش تتعلق بمعلومات عن
، حجز تأجير السيارات، توفير معلومات عن السفر،السفر
 تأجير معدات نظام،تأجير الشاحنات ألغراض النقل
 تأجير،التوجيه العالمي (جي بي اس) ألغراض التنقل
 تقديم، نقل المسافرين، تأجير المركبات،التركات
، معلومات عن النقل،االستشارات المتعلقة بالنقل
خدمات وكاالت السفر وتحديدا إجراء الحجوزات وتأكيد
 نوادي، خدمات حجوزات التنقل،الحجوزرات للنقل
. خدمات سياقة السيارات، تخطيط مسالك السفر،السفر

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم:باسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة،07054  نيوجيرسي،بارسيباني
األمريكية

Address for Services:

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

) 46 (

Trade Mark No.: 22742
In Class: 41
Date: 22/04/2013
In Respect of: Education and entertainment;
membership club services.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

22742 :العالمة التجارية رقم
41 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
. خدمات عضوية النوادي، التعليم والترفيه:من اجل
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم:بأسم

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة األمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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

Address for Services:

( ) 47

Trade Mark No.: 22743

العالمة التجارية رقم22743 :

In Class: 42

في الصنف42 :

Date: 22/04/2013

التاريخ2013/04/22 :
من اجل :خدمات الحاسوب والخدمات العلمية ،توفير
شبكة معلومات الكترونية التي تمكن المستخدمين
من إجراء حجوزات السفر.

In Respect of: Computer and scientific; providing a
web site featuring technology that enables users to
book travel.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

باسم :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي،
بارسيباني ،نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة
األمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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

Address for Services:

( ) 48

العالمة التجارية رقم22744 :
في الصنف9 :
التاريخ2013/04/22 :

Trade Mark No.: 22744
In Class: 9
Date: 22/04/2013

2013/12/31
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In Respect of: Electrical and scientific apparatus;
computer software for use in vehicle rental offices
used to track reservations and vehicles, and
maintaining data concerning vehicles, customers,
and rentals; computer software related to vehicle
rentals, recorded; downloadable software in the
nature of a mobile application for vehicle rental or
leasing services; global positioning system (GPS);
interactive computer kiosks comprising computers,
computer hardware, computer peripherals, and
computer operating software, for use in vehicle
rentals or leasing services; navigation apparatus
for vehicles; satellite radios; telecommunications
and data networking hardware, namely, devices
for transporting and aggregating voice, data, and
video communications across multiple network
infrastructures and communications protocols.

العــــــدد التاسع

 أنظمة الحاسوب، األجهزة الكهربائية والعلمية:من اجل
المستعملة في مكاتب تأجير السيارات وهدفها
متابعة الحجوزات والمركبات والمحافظة على البيانات
 أنظمة،المتعلقة بالمركبات والزبائن والتأجيرات
،الحاسوب المتعلقة بتأجير المركبات وتسجيلها
أنظمة قابلة للتحميل على شكل جهاز محمول لخدمات
 نظام توجيه عالمي (جي،استئجار وتأجير المركبات
 كشك يحتوي على اجهزة حاسوب متفاعلة،)بي اس
وأجهزة حاسوب وتوابع الحاسوب وأنظمة تشغيل
الحاسوب لالستعمال في خدمات تأجير واستئجار
 أجهزة، أجهزة تحديد المسار للمركبات،المركبات
 أجهزة االتصال عن،المذياع من خالل األقمار الصناعية
بعد وشبكة البيانات وتحديدا معدات لنقل وتجميع
اتصاالت الصوت والبيانات والفيديو عبر بنية تحتية
.وشبكات اتصاالت متعددة وبروتوكالت االتصاالت

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم:باسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، س���يلفان واي6 ، ش���ركة من والي���ة ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة،07054  نيوجيرس���ي،بارس���يباني
االمريكية

Address for Services:

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

) 49 (

Trade Mark No.: 22745
In Class: 12
Date: 22/04/2013
In Respect of: Vehicles; automobiles; motor buses;
buses and structural parts therefor; license plate
frames; motor vehicles, namely, automobiles,

22745 :العالمة التجارية رقم
12 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
، باصات تعمل بالمحرك، السيارات، المركبات:من اجل
 إطارات لوحات،الباصات واألجزاء اإلنشائية التابعة لها
 مركبات تعمل بالمحركات وتحديدا،الترخيص

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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السيارات والتركات والشاحنات والمركبات ألغراض
رياضية واألجزاء اإلنشائية التابعة لها ،المقطورات.

trucks, vans, sport utility vehicles and structural
parts therefor; trailers.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

باسم :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي،
بارسيباني ،نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة
األمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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

Address for Services:

( ) 50

العالمة التجارية رقم22746 :
في الصنف16 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل :بضائع ورقية والمواد المطبوعة ،الكتيبات في
مجال السفر وتأجير المركبات والمواصالت ،الرزنامات،
المجالت المختصة بالسفر ،األقالم ،البروشورات
السياحية ،كتب تتعلق بالسفر ،الخرائط ،النماذج
المطبوعة ،المواد المطبوعة وتحديدا مؤشرات الورقية
والكتب والكتيبات والمناهج والرسائل اإلخبارية
والبطاقات اإلعالمية والبروشورات في مجال السفر
وتأجير السيارات والمواصالت.
باسم :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

Trade Mark No.: 22746
In Class: 16
Date: 22/04/2013
;In Respect of: Paper goods and printed matter
booklets in the field of travel, vehicle rental,
transportation; calendars; magazines featuring
;travel; pens; tourist brochure; travel books; maps
printed forms; printed matter, namely, paper
signs, books, manuals, curriculum, newsletters,
informational cards and brochures in the field of
travel, vehicle rental, and transportation.

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

العنوان :ش���ركة م���ن والي���ة ديالوير 6 ،س���يلفان واي،
بارس���يباني ،نيوجيرس���ي  ،07054الوالي���ات المتحدة
األمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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

Address for Services:

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 51 (

Trade Mark No.: 22747
In Class: 35
Date: 22/04/2013
In Respect of: Advertising and business services;
business administration in the field of transport and
delivery; customer loyalty services and customer
club services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; offering business management
assistance in the establishment and/or operation of
vehicle rental and leasing facilities; on-line retail
store services featuring motor vehicles; providing
incentive award programs for customers through
issuance and processing of loyalty points for on-line
purchase of company›s goods and services; providing
incentive award programs for customers through
the issuance and processing of loyalty coupons for
frequent use of participating businesses; providing
public sector contract vehicle management;
providing transportation documentation for others;
transportation management services, namely,
planning and coordinating transportation of people
for others
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

22747 :العالمة التجارية رقم
35 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
 إدارة األعمال في، خدمات اإلعالن واألعمال:من اجل
 خدمات الوالء للزبائن وخدمات،مجال النقل والتوصيل
،أو إعالنية/نوادي الزبائن ألغراض تجارية وترويجية و
/عرض المساعدة في مجال إدارة األعمال لتأسيس و
 خدمات،أو إدارة عمليات استئجار وتأجير السيارات
البيع بالمفرق الفورية من خالل الحاسوب في مجال
 توفير برامج حوافز ومكافآت للزبائن من،السيارات
خالل إصدار ومعالجة نقاط الوالء للشراء الفوري من
 توفير برامج،خالل الحاسوب لبضائع وخدمات الشركات
الحوافز والمكافآت للزبائن من خالل إصدار ومعالجة
،كوبونات الوالء لالستعمال المتكرر لألعمال المشاركة
 توفير خدمات،توفير عقود إدارة مركبات للقطاع العام
 خدمات إدارة النقل وتحديدا،نقل الوثائق لآلخرين
.تخطيط وتنسيق نقل األشخاص للغير
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم:باسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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( ) 52

Trade Mark No.: 22748

العالمة التجارية رقم22748 :

In Class: 36

في الصنف36 :

Date: 22/04/2013

التاريخ2013/04/22 :
من اجل :الخدمات المالية ،توفير االيصاالت لدفع
مصاريف التنقل.

In Respect of: Financial services; providing
vouchers for payment of transportation expenses.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

بأسم :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة األمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

( ) 53

العالمة التجارية رقم22749 :
في الصنف37 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل :خدمات التصليح ،خدمات المساعدة على
جانب الطريق التي تقدم في الحاالت الطارئة وتحديدا
اإلجابة على المكالمات التي تطلب المساعدة على جانب
الطريق ولتغيير البناشر ولتوفير الوقود في الحاالت
الطارئة وتشغيل البطارية.
بأسم :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

Trade Mark No.: 22749
In Class: 37
Date: 22/04/2013
In Respect of: Repair services; emergency roadside
assistance services, namely, responding to calls for
roadside assistance, flat tire changing, emergency
fuel supplying, and battery jump starting.

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

2013/12/31

41

العــــــدد التاسع

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 54 (

Trade Mark No.: 22750
In Class: 39
Date: 22/04/2013
In Respect of: Transportation and storage services;
arranging travel tours; bus transport; car rental;
car transport; chauffeur services; coordinating
travel arrangements for individuals and for groups;
emergency roadside assistance services, namely,
towing, winch-out and key delivery services;
leasing of automobiles; leasing of cars; leasing of
trucks; leasing of vehicles; making reservations and
bookings for transportation; online transportation
reservation
services;
passenger
transport;
providing an on-line searchable computer database
featuring information on travel; Provision of travel
information; rental car reservation; rental of moving
vans; rental of GPS equipment for navigational
purposes; rental of trucks; rental of vehicles;
transport of travellers; transportation consulting;
transportation information; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for
transportation; transportation reservation services;
travel clubs; travel route planning; vehicle driving
services.

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

22750 :العالمة التجارية رقم
39 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
 تنظيم الرحالت، خدمات النقل والتخزين:من اجل
 النقل، تأجير السيارات، النقل بالباصات،السياحية
 تنسيق ترتيبات السفر، خدمات السواقين،بالسيارات
 خدمات تقديم المساعدة،أو للمجموعات/لألفراد و
للطوارئ بجانب الطرق وتحديدا خدمات السحب والرفع
، تأجير المركبات،بواسطة الونش وتسليم المفتاح
 إجراء، تأجير المركبات، تأجير التركات،تأجير السيارات
 خدمات الحجز الفوري من خالل،الحجوزات للتنقل
 توفير بيانات محوسبة، نقل المسافرين،الحاسوب للتنقل
،فورية قابلة للتفتيش تتعلق بمعلومات عن السفر
 تأجير، حجز تأجير السيارات،توفير معلومات عن السفر
 تأجير معدات نظام التوجيه،الشاحنات ألغراض النقل
، تأجير التركات،العالمي (جي بي اس) ألغراض التنقل
 تقديم االستشارات، نقل المسافرين،تأجير المركبات
 خدمات وكاالت، معلومات عن النقل،المتعلقة بالنقل
،السفر وتحديدا إجراء الحجوزات وتأكيد الحجوزرات للنقل
 تخطيط مسالك، نوادي السفر،خدمات حجوزات التنقل
. خدمات سياقة السيارات،السفر
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم:باسم

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة األمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey

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

Address for Services:

( ) 55

Trade Mark No.: 22751

العالمة التجارية رقم22751 :

In Class: 41

في الصنف41 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل :التعليم والترفيه ،خدمات عضوية النوادي.

Date: 22/04/2013
;In Respect of: Education and entertainment
membership club services
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي،
بارسيباني ،نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة
األمريكية
عنوان التبليغ :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA
Address for Services:

( ) 56

العالمة التجارية رقم22752 :
في الصنف42 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل :خدمات الحاسوب والخدمات العلمية ،توفير
شبكة معلومات الكترونية التي تمكن المستخدمين
من اجراء حجوزات السفر.

Trade Mark No.: 22752
In Class: 42
Date: 22/04/2013
In Respect of: Computer and scientific; providing a
web site featuring technology that enables users to
book travel.

2013/12/31
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In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

العــــــدد التاسع

. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 57 (

Trade Mark No.: 22753
In Class: 9
Date: 22/04/2013
In Respect of: Electrical and scientific apparatus;
computer software for use in vehicle rental offices
used to track reservations and vehicles, and
maintaining data concerning vehicles, customers,
and rentals; computer software related to vehicle
rentals, recorded; downloadable software in the
nature of a mobile application for vehicle rental or
leasing services; global positioning system (GPS);
interactive computer kiosks comprising computers,
computer hardware, computer peripherals, and
computer operating software, for use in vehicle
rentals or leasing services; navigation apparatus
for vehicles; satellite radios; telecommunications
and data networking hardware, namely, devices
for transporting and aggregating voice, data, and
video communications across multiple network
infrastructures and communications protocols.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

22753 :العالمة التجارية رقم
9 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
 أنظمة الحاسوب، األجهزة الكهربائية والعلمية:من اجل
المستعملة في مكاتب تأجير السيارات وهدفها متابعة
الحجوزات والمركبات والمحافظة على البيانات المتعلقة
 أنظمة الحاسوب المتعلقة،بالمركبات والزبائن والتأجيرات
 أنظمة قابلة للتحميل على،بتأجير المركبات وتسجيلها
،شكل جهاز محمول لخدمات استئجار وتأجير المركبات
 كشك يحتوي على،)نظام توجيه عالمي (جي بي اس
أجهزة حاسوب متفاعلة وأجهزة حاسوب وتوابع الحاسوب
وأنظمة تشغيل الحاسوب لالستعمال في خدمات تأجير
، أجهزة تحديد المسار للمركبات،واستئجار المركبات
 أجهزة االتصال،أجهزة المذياع من خالل األقمار الصناعية
عن بعد وشبكة البيانات وتحديدا معدات لنقل وتجميع
اتصاالت الصوت والبيانات والفيديو عبر بنية تحتية
.وشبكات اتصاالت متعددة وبروتوكالت االتصاالت
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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( ) 58

Trade Mark No.: 22754

العالمة التجارية رقم22754 :
في الصنف12 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل :المركبات ،الس���يارات ،باصات تعمل بالمحرك،
الباص���ات واألج���زاء اإلنش���ائية التابعة له���ا ،إطارات
لوح���ات الترخيص ،مركبات تعمل بالمحركات وتحديدا
الس���يارات والتركات والش���احنات والمركبات ألغراض
رياضية واألجزاء اإلنشائية التابعة لها ،المقطورات.
باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

In Class: 12
Date: 22/04/2013
;In Respect of: Vehicles; automobiles; motor buses
buses and structural parts therefor; license plate
frames; motor vehicles, namely, automobiles,
trucks, vans, sport utility vehicles and structural
parts therefor; trailers.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

( ) 59

العالمة التجارية رقم22755 :
في الصنف16 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل :بضائع ورقية والمواد المطبوعة ،الكتيبات في
مجال السفر وتأجير المركبات والمواصالت ،الرزنامات،
المجالت المختصة بالسفر ،االقالم ،البروشورات
السياحية ،كتب تتعلق بالسفر ،الخرائط ،النماذج
المطبوعة ،المواد المطبوعة وتحديدا مؤشرات الورقية
والكتب والكتيبات والمناهج والرسائل االخبارية
والبطاقات االعالمية والبروشورات في مجال السفر
وتأجير السيارات والمواصالت.

Trade Mark No.: 22755
In Class: 16
Date: 22/04/2013
;In Respect of: Paper goods and printed matter
booklets in the field of travel, vehicle rental,
transportation; calendars; magazines featuring
;travel; pens; tourist brochure; travel books; maps
printed forms; printed matter, namely, paper
signs, books, manuals, curriculum, newsletters,
informational cards and brochures in the field of
travel, vehicle rental, and transportation.

2013/12/31
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In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

العــــــدد التاسع

. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 60 (

Trade Mark No.: 22756
In Class: 35
Date: 22/04/2013

In Respect of: Advertising and business services;
business administration in the field of transport and
delivery; customer loyalty services and customer
club services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; offering business management
assistance in the establishment and/or operation of
vehicle rental and leasing facilities; on-line retail store
services featuring motor vehicles; providing incentive
award programs for customers through issuance and
processing of loyalty points for on-line purchase of
company›s goods and services; providing incentive
award programs for customers through the issuance
and processing of loyalty coupons for frequent use
of participating businesses; providing public sector
contract vehicle management; providing transportation
documentation for others; transportation management
services, namely, planning and coordinating
transportation of people for others
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.
Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA
Address for Services:

22756 :العالمة التجارية رقم
35 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
 ادارة االعمال في، خدمات االعالن واالعمال: من اجل
 خدمات الوالء للزبائن وخدمات،مجال النقل والتوصيل
،او اعالنية/نوادي الزبائن الغراض تجارية وترويجية و
/عرض المساعدة في مجال ادارة االعمال لتأسيس و
 خدمات،او ادارة عمليات استئجار وتأجير السيارات
البيع بالمفرق الفورية من خالل الحاسوب في مجال
 توفير برامج حوافز ومكافآت للزبائن من خالل،السيارات
اصدار ومعالجة نقاط الوالء للشراء الفوري من خالل
 توفير برامج الحوافز،الحاسوب لبضائع وخدمات الشركات
والمكافآت للزبائن من خالل اصدار ومعالجة كوبونات
 توفير عقود،الوالء لالستعمال المتكرر لالعمال المشاركة
 توفير خدمات نقل الوثائق،ادارة مركبات للقطاع العام
 خدمات ادارة النقل وتحديدا تخطيط وتنسيق،لالخرين
.نقل االشخاص للغير
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم
، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي
ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة:عنوان التبليغ
 رام الله,74

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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( ) 61

Trade Mark No.: 22757

العالمة التجارية رقم22757 :
في الصنف36 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :الخدمات المالية ،توفير االيصاالت لدفع
مصاريف التنقل.
باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

In Class: 36
Date: 22/04/2013
In Respect of: Financial services; providing
vouchers for payment of transportation expenses.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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 كلمة  Budgetذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 62

العالمة التجارية رقم22758 :
في الصنف37 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :خدمات التصليح ،خدمات المساعدة على جانب
الطريق التي تقدم في الحاالت الطارئة وتحديدا االجابة
على المكالمات التي تطلب المساعدة على جانب الطريق
ولتغيير البناشر ولتوفير الوقود في الحاالت الطارئة
وتشغيل البطارية.
باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

Trade Mark No.: 22758
In Class: 37
Date: 22/04/2013
In Respect of: Repair services; emergency roadside
assistance services, namely, responding to calls for
roadside assistance, flat tire changing, emergency
fuel supplying, and battery jump starting.

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 63 (

Trade Mark No.: 22759
In Class: 39
Date: 22/04/2013
In Respect of: Transportation and storage services;
arranging travel tours; bus transport; car rental;
car transport; chauffeur services; coordinating
travel arrangements for individuals and for groups;
emergency roadside assistance services, namely,
towing, winch-out and key delivery services;
leasing of automobiles; leasing of cars; leasing of
trucks; leasing of vehicles; making reservations and
bookings for transportation; online transportation
reservation
services;
passenger
transport;
providing an on-line searchable computer database
featuring information on travel; Provision of travel
information; rental car reservation; rental of moving
vans; rental of GPS equipment for navigational
purposes; rental of trucks; rental of vehicles;
transport of travellers; transportation consulting;
transportation information; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for
transportation; transportation reservation services;
travel clubs; travel route planning; vehicle driving
services.

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

22759 :العالمة التجارية رقم
39 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
 تنظيم الرحالت، خدمات النقل والتخزين: من اجل
 النقل، تأجير السيارات، النقل بالباصات،السياحية
 تنسيق ترتيبات السفر، خدمات السواقين،بالسيارات
 خدمات تقديم المساعدة،او للمجموعات/لالفراد و
للطوارئ بجانب الطرق وتحديدا خدمات السحب والرفع
، تأجير المركبات،بواسطة الونش وتسليم المفتاح
، تأجير المركبات، تأجير التركات،تأجير السيارات
 خدمات الحجز الفوري من،اجراء الحجوزرات للتنقل
 توفير بيانات، نقل المسافرين،خالل الحاسوب للتنقل
محوسبة فورية قابلة للتفتيش تتعلق بمعلومات عن
، حجز تأجير السيارات، توفير معلومات عن السفر،السفر
 تأجير معدات نظام،تأجير الشاحنات الغراض النقل
 تأجير،التوجيه العالمي (جي بي اس) الغراض التنقل
 تقديم، نقل المسافرين، تأجير المركبات،التركات
، معلومات عن النقل،االستشارات المتعلقة بالنقل
خدمات وكاالت السفر وتحديدا اجراء الحجوزات وتأكيد
 نوادي، خدمات حجوزات التنقل،الحجوزرات للنقل
. خدمات سياقة السيارات، تخطيط مسالك السفر،السفر
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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

Address for Services:

( )64

Trade Mark No.: 22760

العالمة التجارية رقم22760 :

In Class: 41

في الصنف41 :
التاريخ2013/04/22 :

Date: 22/04/2013
;In Respect of: Education and entertainment
membership club services

من اجل  :التعليم والترفيه ،خدمات عضوية
النوادي.

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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

Address for Services:

( )65

العالمة التجارية رقم22761 :
في الصنف42 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :خدمات الحاسوب والخدمات العلمية ،توفير
شبكة معلومات الكترونية التي تمكن المستخدمين
من اجراء حجوزات السفر.

Trade Mark No.: 22761
In Class: 42
Date: 22/04/2013
In Respect of: Computer and scientific; providing a
web site featuring technology that enables users to
book travel.

2013/12/31
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In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

العــــــدد التاسع

. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 66 (

Trade Mark No.: 22762
In Class: 9
Date: 22/04/2013
In Respect of: Electrical and scientific apparatus;
computer software for use in vehicle rental offices
used to track reservations and vehicles, and
maintaining data concerning vehicles, customers,
and rentals; computer software related to vehicle
rentals, recorded; downloadable software in the
nature of a mobile application for vehicle rental or
leasing services; global positioning system (GPS);
interactive computer kiosks comprising computers,
computer hardware, computer peripherals, and
computer operating software, for use in vehicle
rentals or leasing services; navigation apparatus for
vehicles.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

22762 :العالمة التجارية رقم
9 :في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
 أنظمة، االجهزة الكهربائية والعلمية: من اجل
الحاسوب المستعملة في مكاتب تأجير السيارات
وهدفها متابعة الحجوزات والمركبات والمحافظة على
،البيانات المتعلقة بالمركبات والزبائن والتأجيرات
،أنظمة الحاسوب المتعلقة بتأجير المركبات وتسجيلها
أنظمة قابلة للتحميل على شكل جهاز محمول لخدمات
 نظام توجيه عالمي (جي،استئجار وتأجير المركبات
 كشك يحتوي على اجهزة حاسوب متفاعلة،)بي اس
وأجهزة حاسوب وتوابع الحاسوب وأنظمة تشغيل
الحاسوب لالستعمال في خدمات تأجير واستئجار
. أجهزة تحديد المسار للمركبات،المركبات
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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( ) 67

Trade Mark No.: 22763

العالمة التجارية رقم22763 :
في الصنف12 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :المركبات ،السيارات ،مركبات تعمل
بالمحركات وتحديدا السيارات والتركات والشاحنات
والمركبات الغراض رياضية.
باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

In Class: 12
Date: 22/04/2013
In Respect of: Vehicles; automobiles; motor
vehicles, namely, automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

( ) 68

العالمة التجارية رقم22764 :
في الصنف16 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :بضائع ورقية والمواد المطبوعة ،الكتيبات في
مجال السفر وتأجير المركبات والمواصالت ،الرزنامات،
المجالت المختصة بالسفر ،االقالم ،الخرائط ،والرسائل
االخبارية
باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

Trade Mark No.: 22764
In Class: 16
Date: 22/04/2013
;In Respect of: Paper goods and printed matter
booklets in the field of travel, vehicle rental,
transportation; calendars; magazines featuring
travel; pens; maps; newsletters.
In the name of: BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC.

العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 69 (
Trade Mark No.: 22765

22765 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35
Date: 22/04/2013
In Respect of: Advertising and business services;
customer loyalty services and customer club
services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; offering business management
assistance in the establishment and/or operation of
vehicle rental and leasing facilities; on-line retail
store services featuring motor vehicles; providing
incentive award programs for customers through
issuance and processing of loyalty points for online purchase of company›s goods and services;
providing incentive award programs for customers
through the issuance and processing of loyalty
coupons for frequent use of participating businesses;
providing transportation documentation for others;
retail store services featuring motor vehicles.

35 : في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
 خدمات الوالء للزبائن، خدمات االعالن واالعمال: من اجل
/وخدمات نوادي الزبائن الغراض تجارية وترويجية و
 عرض المساعدة في مجال ادارة االعمال،او اعالنية
،او ادارة عمليات استئجار وتأجير السيارات/لتأسيس و
خدمات البيع بالمفرق الفورية من خالل الحاسوب في
 توفير برامج حوافز ومكافآت للزبائن من،مجال السيارات
خالل اصدار ومعالجة نقاط الوالء للشراء الفوري من خالل
 توفير برامج الحوافز،الحاسوب لبضائع وخدمات الشركات
والمكافآت للزبائن من خالل اصدار ومعالجة كوبونات
 توفير،الوالء لالستعمال المتكرر لالعمال المشاركة
 خدمات البيع بالمفرق في،خدمات وثائق النقل لالخرين
.مجال المركبات التي تعمل بالمحرك

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 70 (

Trade Mark No.: 22766
In Class: 36
Date: 22/04/2013

22766 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/04/22 :التاريخ

العــــــدد التاسع
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من اجل  :الخدمات المالية ،توفير االيصاالت لدفع
مصاريف التنقل ،خدمات التأمين وتحديدا اصدار
بوالص التأمين للمركبات.

In Respect of: Financial services; providing
;vouchers for payment of transportation expenses
Insurance services, namely, underwriting motor
vehicle insurance.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA
Address for Services:

عنوان التبليغ :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله
مالحظ���ة  :ان تس���جيل هذه العالم���ة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باس���تخدام كلم���ة  Budgetذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 71

العالمة التجارية رقم 22767 :
في الصنف 37 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :خدم���ات التصليح ،خدمات المس���اعدة على
جانب الطريق التي تقدم في الحاالت الطارئة وتحديدا
االجاب���ة على المكالم���ات التي تطلب المس���اعدة على
جانب الطريق ولتغيير البناش���ر ولتوفي���ر الوقود في
الحاالت الطارئة وتشغيل البطارية.
باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

Trade Mark No.: 22767
In Class: 37
Date: 22/04/2013
In Respect of: Repair services; emergency roadside
assistance services, namely, responding to calls for
roadside assistance, flat tire changing, emergency
fuel supplying, and battery jump starting.

In the name of: BUDGET RENT A CAR SYSTEM,
INC.

العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

2013/12/31
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Trade Mark No.: 22768
In Class: 39
Date: 22/04/2013
In Respect of: Transportation and storage services;
arranging travel tours; bus transport; car rental;
car transport; coordinating travel arrangements for
individuals and for groups; emergency roadside
assistance services, namely, towing, winch-out
and key delivery services; leasing of automobiles;
leasing of cars; leasing of trucks; leasing of vehicles;
making reservations and bookings for transportation;
online transportation reservation services; provision
of travel information; rental car reservation; rental
of moving vans; rental of GPS equipment for
navigational purposes; rental of trucks; rental of
vehicles; transport of travellers; transportation
consulting; transportation information; travel
agency services, namely, making reservations
and bookings for transportation; transportation
reservation services; travel route planning.

In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

22768 : العالمة التجارية رقم
39 : في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
 تنظيم الرحالت، خدمات النقل والتخزين: من اجل
، تأجير السيارات، النقل بالباصات،السياحية
 تنسيق ترتيبات السفر لالفراد،النقل بالسيارات
 خدمات تقديم المساعدة للطوارئ،وللمجموعات
بجانب الطرق وتحديدا خدمات السحب والرفع بواسطة
 تأجير، تأجير المركبات،الونش وتسليم المفتاح
 اجراء، تأجير المركبات، تأجير التركات،السيارات
 خدمات الحجز الفوري من خالل،الحجوزرات للتنقل
 حجز، توفير معلومات عن السفر،الحاسوب للتنقل
، تأجير الشاحنات الغراض النقل،تأجير السيارات
)تأجير معدات نظام التوجيه العالمي (جي بي اس
 نقل، تأجير المركبات، تأجير التركات،الغراض التنقل
، تقديم االستشارات المتعلقة بالنقل،المسافرين
 خدمات وكاالت السفر وتحديدا،معلومات عن النقل
 خدمات،اجراء الحجوزات وتأكيد الحجوزرات للنقل
. تخطيط مسالك السفر،حجوزات التنقل
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: باسم

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير:العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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( ) 73
Trade Mark No.: 22769

العالمة التجارية رقم 22769 :

In Class: 41

في الصنف 41 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :التعليم والترفيه ،خدمات عضوية النوادي.

Date: 22/04/2013
;In Respect of: Education and entertainment
membership club services.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

باسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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

Address for Services:

( ) 74

العالمة التجارية رقم 22770 :
في الصنف 42 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :خدمات الحاسوب والخدمات العلمية ،توفير
شبكة معلومات الكترونية التي تمكن المستخدمين
من اجراء حجوزات السفر.
بأسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي،
بارسيباني ،نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة
االمريكية
عنوان التبليغ :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله

Trade Mark No.: 22770
In Class: 42
Date: 22/04/2013
In Respect of: Computer and scientific; providing a
web site featuring technology that enables users to
book travel.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

Address: A corporation of the State of
Delaware at 6 Sylvan Way, Parsippany, New
Jersey 07054, USA
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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( ) 75

Trade Mark No.: 22771

العالمة التجارية رقم 22771 :
في الصنف 9 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :أجهزة المذياع من خالل االقمار الصناعية،
أجهزة االتصال عن بعد وشبكة البيانات وتحديدا
معدات لنقل وتجميع اتصاالت الصوت والبيانات
والفيديو عبر بنية تحتية وشبكات اتصاالت متعددة
وبروتوكوالت االتصاالت.
بأسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

In Class: 9
Date: 22/04/2013
In Respect of: satellite radios; telecommunications
and data networking hardware, namely, devices
for transporting and aggregating voice, data, and
video communications across multiple network
infrastructures and communications protocols.
In the name of: BUDGET RENT A CAR SYSTEM, INC.

العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

( ) 76

العالمة التجارية رقم 22772 :
في الصنف 12 :
التاريخ2013/04/22 :
من اج����ل :باص����ات تعمل بالمح����رك ،الباص����ات واالجزاء
االنش����ائية التابعة لها ،إطارات لوحات الترخيص ،االجزاء
االنشائية للمركبات التي تعمل بالمحرك وتحديدا
الس����يارات والت����ركات والش����احنات والمركب����ات الغراض
رياضية ،المقطورات.
بأسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.

Trade Mark No.: 22772
In Class: 12
Date: 22/04/2013
In Respect of: Motor buses; buses and structural
parts therefor; license plate frames; structural parts

for motor vehicles, namely, automobiles, trucks,
vans, sport utility vehicles; trailers.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

2013/12/31
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Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 77 (
Trade Mark No.: 22773

22773 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16
Date: 22/04/2013
In Respect of: Tourist brochures; travel books;
printed forms; printed matter, namely, paper signs,
books, manuals, curriculum, informational cards
and brochures in the field of travel, vehicle rental,
and transportation.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.
Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA
Address for Services:

16 : في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
، كتب تتعلق بالسفر، البروشورات السياحية:من اجل
 المواد المطبوعة وتحديدا المؤشرات،النماذج المطبوعة
الورقية والكتب والكتيبات والمناهج والبطاقات االعالمية
.والبروشورات في مجال السفر وتأجير السيارات والمواصالت
. اينك، بادجت رنت اي كار سيستم: بأسم
، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة،07054  نيوجيرسي،بارسيباني
االمريكية
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74 ب.ص

) 78 (

Trade Mark No.: 22774
In Class: 35
Date: 22/04/2013
In Respect of: Business administration in the field
of transport and delivery; providing public sector
contract vehicle management; transportation
management services, namely, planning and
coordinating transportation of people for others.

22774 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/04/22 :التاريخ
، ادارة االعمال في مجال النقل والتوصيل: من اجل
 خدمات ادارة،توفير ادارة عقود مركبات للقطاع العام
.النقل وتحديدا تخطيط وتنسيق نقل االشخاص للغير

العــــــدد التاسع

2013/12/31

57
In the name of: BUDGET RENT A CAR SYSTEM,
INC.

بأسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware
at 6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054,
USA

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

Address for Services:

( ) 79

Trade Mark No.: 22775

العالمة التجارية رقم 22775 :
في الصنف 39 :
التاريخ2013/04/22 :
من اجل  :خدمات السواقين ،نقل المسافرين ،توفير
بيانات محوسبة فورية قابلة للتفتيش تتعلق بمعلومات
عن السفر ،نوادي السفر ،خدمات سياقة السيارات.

In Class: 39
Date: 22/04/2013
In Respect of: chauffeur services; passenger
transport; providing an on-line searchable computer
database featuring information on travel; travel
clubs; vehicle driving services.
In the name of: BUDGET RENT A CAR
SYSTEM, INC.

بأسم  :بادجت رنت اي كار سيستم ،اينك.
العنوان  :ش���ركة من والي���ة ديالوير 6 ،س���يلفان واي،
بارس���يباني ،نيوجيرس���ي  ،07054الوالي���ات المتحدة
االمريكية
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب ,74رام الله

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA
Address for Services:

( ) 80

العالمة التجارية رقم 22779 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/04/24 :

Trade Mark No.: 22779
In Class: 25
Date: 24/04/2013

2013/12/31
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In Respect of: Clothing, footwear, headgear,
underwear

العــــــدد التاسع

 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل
والمالبس الداخلية
 شركة البيت السعيد لتجارة االلبسه: بأسم

In the name of: SHAREKT AL BAYET AL
SAE›ED LETJERT AL ALBESEH
Address: NABLUS AL MARKZ AL TEJARE

 المركز التجاري-  نابلس: العنوان

Address for Services : NABLUS AL MARKZ AL
TEJARE

 المركز التجاري-  نابلس: عنوان التبليغ

) 81 (

Trade Mark No.: 22784

22784 : العالمة التجارية رقم

In Class: 14
Date: 25/04/2013
In Respect of: watches, clocks, and other horological
instruments and parts and fittings thereof.
In the name of: Citizen Holdings Kabushiki Kaisha
also trading as Citizen Holdings Co., Ltd.
Address: -12, 6-chome Tanashi-cho, Nishi -TokyoShi, Tokyo , Japan

Address for Services:

14 : في الصنف
2013/04/25 : التاريخ
أدوات قياس,  ساعات, ساعات اليد والجيب:من اجل
.الزمن وأجزائها ولوازمها
 سيتزن هولدينغز كابوشيكي كايشا (سيتزن: بأسم
) ليمتد، هولدينغز كو
 نيشي،  – تشومي تاناشي – تشو6 ، 12 – 1 : العنوان
 طوكيو اليابان،  طوكيو – شي البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

) 82 (

Trade Mark No.: 22803
In Class: 34
Date: 29/04/2013

22803 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
2013/04/29 : التاريخ

العــــــدد التاسع
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من اجل  :التبغ ,السجائر ,السيجار ,السعوط ,اوراق
السجائر ,غاليين التبغ ,فالتر السجائر ,علب السجائر
(ليست من المعادن النفيسة) ,اكياس التبغ ,الوالعات
(ليست من المعادن النفيسة) ,الكبريت ,ادوات
تنظيف غاليين التبغ ,منافض السجائر (ليست من
المعادن النفيسة) ,مقاطع للسيجار

;In Respect of: Tobacco; cigarettes; cigars; snuff
;cigarette paper; tobacco pipes; cigarette filters
cigarette cases (not of precious metal); tobacco
;)pouches; cigarette lighters (not of precious metal
matches; pipe cleaners for tobacco pipes; ashtrays
(not of precious metal) for smokers; cigar cutters
In the name of: KT & G Corporation

بأسم  :كي تي & جي كوربوريشن
العنوان 100 :بيونغتشون-دونغ ,تايديوغ-كو,
تايجون ,جمهورية كوريا( ,رمز بريدي)712-306 :
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Address: 100 Pyungchon-dong, Taedeog-ku,
)Taejon, Republic of Korea, (Zip Code: 306-712

Address for Services:

( ) 83

العالمة التجارية رقم 22816 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/04/30 :
من اجل  :الحبوب والمكسرات
بأسم  :شركة شلهوب الصناعية التجارية
العنوان  :نابلس-المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :نابلس-المنطقة الصناعية

Trade Mark No.: 22816
In Class: 30
Date: 30/04/2013
In Respect of: Preparations made from creeals
In the name of: Sharekit Shalhoub Alsena›eh
altejareah
Address: Nablus - Almanteqah Alsena›eh
Address for Services : Nablus - Almanteqah
Alsena’eh

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

العــــــدد التاسع
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( ) 84

Trade Mark No.: 22841

العالمة التجارية رقم 22841 :
في الصنف 8 :
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 .
بأسم  :إنتر أيكيا سيستمز بي في

In Class: 8
Date: 29/04/2013
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
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

( ) 85

العالمة التجارية رقم 22913 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/05/08 :
من اجل  :لحوم معلبة واسماك معلبة
بأسم  :حسن تاية محمود الشاللدة
العنوان  :الخليل سعير

Trade Mark No.: 22913
In Class: 29
Date: 08/05/2013
In Respect of: canned meat canned fish
In the name of: hasan tayeh mahmoud shalaldeh
Address: hebron saer
Address for Services : hebron saer

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

2013/12/31
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Trade Mark No.: 22918

22918 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف
2013/05/08 : التاريخ
 ترتيب،  خدمات التزويد بالطعام والشراب: من اجل
االقامة المؤقتة
 سارانا بروبرتي فايننس ليمتد: بأسم

Date: 08/05/2013
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation
In the name of: Sarana Property Finance Ltd.
Address: P.O. Box 73244, Dubai, United Arab
Emirates

 االمارات العربية المتحدة, دبي,73244  ص ب: العنوان

Address for Services:

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

) 87 (

Trade Mark No.: 22921
In Class: 3
Date: 08/05/2013
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use and dishwashing;
laundry preparations for dry cleaners; dishwashing
preparations; dishwasher cleaner, freshener and
deodoriser; rinse agents; polishing preparations for
kitchen and glassware; cleaning, polishing,

22921 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/05/08 : التاريخ
 مستحضرات التبييض ومواد اخرى تستعمل: من اجل
، مستحضرات الغسيل للنشافات،للغسيل والجلي
 منظفات الجاليات والمعطر ومزيل،مستحضرات الجلي
 مستحضرات التلميع، مواد الشطف،الروائح الكريهة
 مستحضرات التنظيف،للمطبخ واالدوات الزجاجية
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scouring and abrasive preparations; decalcifying
and descaling preparations for domestic use; all
aforementioned goods with or without a disinfective
component.

العــــــدد التاسع

 مستحضرات ازالة التكلس،والتلميع والفرك والكشط
 جميع البضائع المذكورة،والقشور لالستعمال المنزلي
.مع او بدون مركب مطهر

In the name of: Reckitt Benckiser N.V.

.في. ريكيت بنكيزر ان: بأسم

Address: Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp,
Netherlands

، دبليو تي هوفدورب2132 ،14  سيريوسدريف: العنوان
هولندا

Address for Services:

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

) 88 (

Trade Mark No.: 22922
In Class: 3
Date: 08/05/2013
In Respect of: Bleaching preparations; cleaning,
polishing, scouring and abrasive preparations;
detergents; soaps; decalcifying and descaling
preparations for household purposes; limescale
removers, rust removers, stain removers, grease
removers; drain and sink unblocking preparations;
cleaning preparations for prevention of limescale,
rust or grease; all aforementioned goods with or
without a disinfective component.
In the name of: Reckitt Benckiser N.V.
Address: Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp,
Netherlands
Address for Services:

22922 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/05/08 : التاريخ
 مستحضرات، مستحضرات التبييض: من اجل
 المواد المنظفة،التنظيف والتلميع والفرك والكشط
 مستحضرات ازالة التكلس، الصابون،او المطهرة/و
 مزيالت التكلس ومزيالت،والقشور لالستعمال المنزلي
 مستحضرات،الصدأ ومزيالت البقع ومزيالت الدهون
 مستحضرات التنظيف لمنع،فتح المجاري والمغاسل
 جميع البضائع المذكورة مع،التكلس او الصدأ او الدهن
.او بدون مركب مطهر
.في. ريكيت بنكيزر ان: بأسم
 دبليو تي2132 ،14  سيريوسدريف: العنوان
 هولندا،هوفدورب
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74 ب.ص
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( ) 89

Trade Mark No.: 22929

العالمة التجارية رقم 22929 :
في الصنف 2 :
التاريخ 2013/05/12 :
من اجل  :الدهان والورنيش والك ,المواد الواقية من
الصدأوالنخر الخشب ومواد التلوين والصباغة والمواد
الكاوية المستعملة في تحضير الصناعات والرانتيج
وصفائح ومساحيق المعادن التي التي يستعملها
الدهانون والمزخرفون
بأسم  :زيد حسن لطفي زيد

In Class: 2
Date: 12/05/2013
In Respect of: Paint and varnish Walk, protective
material of wood Alsdoalennkr and coloring
materials, dyeing and caustic materials used in the
preparation of industries and Alrantej the sheets
and metal powders that used by Aldhanon and
embossers

In the name of: Zaid Hassan Lotfi Zaid
Address: jenin share, nables

العنوان  :جنين  -شارع نابلس

Address for Services : jenin share, nables

عنوان التبليغ  :جنين  -شارع نابلس
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  NEWوالرسومات
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 90

العالمة التجارية رقم 22969 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/05/19 :

Trade Mark No.: 22969
In Class: 3
Date: 19/05/2013

العــــــدد التاسع
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من اجل  :مستحضرات قصر االقمشه ومواد اخرى تستعمل
في غسل وكي المالبس ،مستحضرات تنظيف وصقل
وجلي وكشط ،صابون  ،عطور  ،زيوت عطرية ،مستحضرات
تجميل ،غسول(لوشن) للشعر ،منظفات اسنان.
بأسم « :محمد علي» محمد احمد بيتاوي

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 BITAWI
Address: NABLUS- SHARE› ALANBEAA
MOQABEL MAKTAB TAXI ALSHORQ

العنوان  :نابلس -شارع االنبياء مقابل مكتب
تكسي الشرق

’Address for Services : NABLUS- SHARE
ALANBEAA MOQABEL MAKTAB TAXI
ALSHORQ

عنوان التبليغ  :نابلس -شارع االنبياء مقابل مكتب
تكسي الشرق

( ) 91

العالمة التجارية رقم 23028 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/06/02 :
من اجل  :شيبس مصنوع من الذرة المنفوشة
بأسم  :شركة القصراوي التجارية الصناعية
العنوان  :الخليل  /الحاووز

Trade Mark No.: 23028
In Class: 30
Date: 02/06/2013
In Respect of: chips produced from the corn gretz
In the name of: QASSRAWI
INDUSRERIAT&TRADING FOOD CO.
Address: Alkhalil / Al - Hawouz
Address for Services:

عنوان التبليغ  :الخليل  -رأس الجورة  -عمارة برهان
الجعبري
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  chipsوالرسومات ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العــــــدد التاسع

) 92 (

Trade Mark No.: 23050

23050 : العالمة التجارية رقم

In Class: 9
Date: 10/06/2013
In Respect of: Correcting lenses (optics); Spectacles
[optics]; Spectacle glasses; Spectacle frames; Pincenez mountings; Pince-nez; Sunglasses; Pince-nez
cords; Spectacle cases; Contact lenses
In the name of: WENZHOU LIDONG OPTICAL
MANUFACTURE CO., LTD.
Address: #5 TUCUN INDUSTRIAL ZONE,
YANGFUSHAN, WENZHOU 325003, CHINA

9 : في الصنف
2013/06/10 : التاريخ
,) نظارات (بصرية,) عدسات الصقة (بصرية: من اجل
 سنادات, نظارات, اطر النظارات,عدسات النظارات
, نظارات شمسية, نظارات انف,للنظارات االنفية
 عدسات الصقة, علب النظارات,اشرطة للنظارات االنفية
 ال,. وينزهو ليدونغ اوبتيكال مانيوفاكتشر كو: بأسم
.تي دي
, يانغفوشان, توكون انداستريال زون5# : العنوان
 الصين,325003 وينزهو

Address for Services:

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

) 93 (

Trade Mark No.: 23051
In Class: 12
Date: 10/06/2013
In Respect of: Tires for vehicle wheels; Vehicle
wheel tires [tyres]; Casings for pneumatic tires
[tyres]; Tyres, solid, for vehicle wheels; Treads
for retreading tires [tyres]; Airplane tires [tyres];
Treads for vehicles [roller belts]; Inner tubes for
pneumatic tires [tyres]; Automobile tires [tyres];
Pneumatic tires [tyres]

23051 : العالمة التجارية رقم
12 : في الصنف
2013/06/10 : التاريخ
 اطارات لعجالت, اطارات لعجالت المركبات: من اجل
, اغلفة خارجية لالطارات المضغوطة,)المركبات (اطارات
 مداسات, اطارات غير مجوفة لعجالت المركبات,االطارات
 مداسات, اطارات الطيارات,العادة تلبيس االطارات
 اطارات داخلية لالطارات,)للمركبات (سيور دوارة
 اطارات مضغوطة, اطارات السيارات,المضغوطة

العــــــدد التاسع
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In the name of: Shandong Linglong Tyre Co., Ltd.

بأسم  :شاندونغ لينغلونغ تاير كو ,.ال تي دي.
العنوان  :رقم  777جينلونغ رود ,زهاويونغ ستي,
 ,265400شاندونغ ,الصين
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Address: No.777 Jinlong Road, Zhaoyuan City,
265400, Shandong, China
Address for Services:

( ) 94

Trade Mark No.: 23072

العالمة التجارية رقم 23072 :

In Class: 43

في الصنف 43 :
التاريخ 2013/06/11 :
من اجل  :مأكوالت ومشروبات  -خدمات ضيافة

Date: 11/06/2013
In Respect of: Food and Beverages
In the name of: Izzat Ahmad Izzat Allan

بأسم  :عزت أحمد عزت عالن

Address: Alquds Biet Hanina 90/12 - 4

العنوان  :القدس  -بيت حنينا 12\90 4 -

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله ،الطيرة ،مقابل السفارة الصينية
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 95

العالمة التجارية رقم 23073 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/06/11 :

Trade Mark No.: 23073
In Class: 30
Date: 11/06/2013

العــــــدد التاسع
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In Respect of: mexican tortillas and chips

من اجل  :رقائق الذرة المكسيكية والشيبس

In the name of: SHAREKAT MASAFI
LELSENA›A WA ALTEJARAH

بأسم  :شركة مسافي للصناعة والتجارة

Address: AL KHALEEL AL DAHRIEH

العنوان  :الخليل الظاهرية بجانب شركة ابو عالن ت
2266898
عنوان التبليغ  :الخليل الظاهرية بجانب شركة ابو عالن
ت 2266898

Address for Services : AL KHALEEL AL
DAHRIEH

( ) 96

العالمة التجارية رقم 23082 :

Trade Mark No.: 23082

في الصنف 30 :
التاريخ 2013/06/16 :
من اجل  :طحين (دقيق القمح )

In Class: 30
In Respect of: FLOUR WHEAT FLOUR

بأسم  :اياد عزمي عيسى الحاليقة

In the name of: Iyad Azmy Issa Halayqa

Date: 16/06/2013

Address: Bethlehem .Sentral Market

العنوان  :بيت لحم  -السوق المركزي
عنوان التبليغ  :بيت لحم  -السوق المركزي

Address for Services : Bethlehem .Sentral Market

( ) 97

العالمة التجارية رقم 23085 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/06/16 :

Trade Mark No.: 23085
In Class: 32
Date: 16/06/2013

العــــــدد التاسع

2013/12/31

68
In Respect of: Soft drinks

من اجل  :العصائر والمشروبات الخفيفة

In the name of: Sharikat gaithllmashrobat
alkhafeefa waalmawad algthaieh

بأسم  :شركة غيث التجارية للمشروبات الخفيفة
والمواد الغذائية

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

( ) 98

العالمة التجارية رقم 23086 :
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.: 23086
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 للملكية الفكرية -رام اللة  -ص ب 858

Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

69

( ) 99

Trade Mark No.: 23087

العالمة التجارية رقم 23087 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 16/06/2013

التاريخ 2013/06/16 :

In Respect of: Hand Cream

من اجل  :كريم يدين
بأسم  :شركة القدس للمستحضرات الطبية م.ع.م

In the name of: shareket alquds lelmostahdarat altebeyyeh

العنوان  :البيرة  /الشارع الرئيسي/شركة القدس
للمستحضرات الطبية

Address: Alberah/alshare a alra esy / shareket Alquds
,

,

lelmostahdarat Altebeyyeh/Mabna Aledara Ala mah

عنوان التبليغ  :نابلس  /شارع سفيان  /عمارة غزال

,

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

( ) 100

العالمة التجارية رقم 23089 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/06/16 :

Trade Mark No.: 23089
In Class: 32
Date: 16/06/2013
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In Respect of: Soft drinks

من اجل  :العصائر والمشروبات الخفيفة

In the name of: Sharikat gaithllmashrobat
alkhafeefa waalmawad algthaieh

بأسم  :شركة غيث التجارية للمشروبات الخفيفة
والموادالغذائية

Address: Alkhalil gabal gohar

العنوان  :الخليل جبل جوهر

Address for Services : Alkhalil gabal gohar

عنوان التبليغ  :الخليل جبل جوهر

( ) 101

العالمة التجارية رقم 23090 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/06/16 :
من اجل  :شامبو مع بلسم
بأسم  :شركة القدس للمستحضرات الطبية م  .ع  .م
العنوان  :البيرة  /الشارع الرئيسي  /شركة القدس
للمستحضرات الطبية  /مبنى االدارة العامة
عنوان التبليغ  :نابلس  /شارع سفيان  /عمارة غزال

Trade Mark No.: 23090
In Class: 3
Date: 16/06/2013
In Respect of: shampoo with conditioner
In the name of: shareket alquds lelmostahdrarat
altebeyyh
Address: alberah / alshare,a alra,esy / shareket
alquds lelmostaharat altebeyyeh / mabna aledara
al,amah

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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Trade Mark No.: 23091

العالمة التجارية رقم 23091 :

In Class: 3

في الصنف 3 :
التاريخ 2013/06/16 :
من اجل  :مواد تنظيف اسنان

Date: 16/06/2013
In Respect of: Cleaning teath

بأسم  :شركة القدس للمستحضرات الطبية م  .ع  .م

In the name of: shareket alquds lelmostahdrarat
altebeyyh

العنوان  :البيرة  /الشارع الرئيسي  /شركة القدس
للمستحضرات الطبية  /مبنى االدارة العامة
عنوان التبليغ  :نابلس  /شارع سفيان  /عمارة غزال

Address: alberah / alshare›a alra›esy / shareket alquds
lelmostaharat altebeyyeh / mabna aledara al›amah
Address for Services:

( ) 103

العالمة التجارية رقم 23092 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/06/16 :
من اجل  :المشروبات الخفيفة من القهوة
بأسم :شركة غيث التجارية للمشروبات الخفيفة
والمواد الغذائية
العنوان  :الخليل جبل جوهر
عنوان التبليغ  :الخليل جبل جوهر

Trade Mark No.: 23092
In Class: 32
Date: 16/06/2013
In Respect of: Soft drinks made from cofee
In the name of: Sharikat gaithllmashrobat
alkhafeefa waalmawad algthaieh
Address: Alkhalil gabal gohar
Address for Services : Alkhalil gabal gohar

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.: 23093

العالمة التجارية رقم 23093 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 16/06/2013

التاريخ 2013/06/16 :

In Respect of: Soft drinks

من اجل  :العصائر والمشروبات الخفيفة
بأس���م  :ش���ركة غيث التجارية للمش���روبات 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

( ) 105

العالمة التجارية رقم 23095 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/06/17 :
من اجل  :قهوة  ،وممثالت القهوة

Trade Mark No.: 23095
In Class: 30
Date: 17/06/2013
In Respect of: Coffee, COFFEE INSTANCE
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بأسم  :احمد محمد ذياب

In the name of: AHMAD MOHAMMAD DIAB

العنوان  :اسرائيل  -طمرة

Address: TAMRA- ISRAIL
Address for Services : TAMRA- ISRAIL

عنوان التبليغ  :اسرائيل  -طمرة

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

( ) 106

Trade Mark No.: 23096

العالمة التجارية رقم 23096 :

In Class: 14

في الصنف 14 :

Date: 18/06/2013

التاريخ 2013/06/18 :
من اجل  :الماس .ذهب .فضة

In Respect of: Minerals .Diamond .Gold .Silver

بأسم  :عيسى محمود صافي النشاش

In the name of: Issa Mahmoud Safi ALnashash
Address: Manger Street .Bethlehem

العنوان  :شارع المهد  -بيت لحم
عنوان التبليغ  :شارع المهد  -بيت لحم

Address for Services : Manger Street .Bethlehem

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

( ) 107

العالمة التجارية رقم 23097 :
في الصنف 2 :
التاريخ 2013/06/18 :

Trade Mark No.: 23097
In Class: 2
Date: 18/06/2013
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)In Respect of: Olive Wood)Souvenirs

من اجل  :خشب زيتون (تحف شرقية).

In the name of: Issa Mahmoud Safi Alnashash

بأسم  :عيسى محمود صافي النشاش

Address: Manger Street . Bethlehem

العنوان  :بيت لحم  -شارع المهد

Address for Services : Manger Street . Bethlehem

عنوان التبليغ  :بيت لحم  -شارع المهد

( ) 108

العالمة التجارية رقم 23098 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/06/18 :

Trade Mark No.: 23098
In Class: 6
Date: 18/06/2013

من اجل  :المعادن غير المشغولة والمشغولة جزئيًا
والسبائك الخاصة بها– مراسي المراكب– السنادين–
األجراس– مواد البناء المصبوبة والمدلفنة– القضبان
وغيرها من المواد المعدنية التي تستخدم في الطرق
الحديدية– السالسل (عدا السالسل الخاصة بجر
العربات)– الحبال المعدنية واألسالك (غير الكهربائية)
ما يتعلق بضاعة األقفال– المواسير واألنابيب المعدنية–
الخزائن والصناديق لحفظ النقود– الكرات المصنوعة من
الصلب– عال الخيل (الحداوى) المسامير العادية والملولبة
(القالووظ) البضائع األخرى (غير واردة ضمن فئات أخرى)
والمصنوعة من معادن نفيسة خامات المعادن.

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  :شركة جيالنكو للتجارة والصناعة

In the name of: sharket jelanco litigara wa al sinaa

العنوان  :الخليل  -شارع قيزون  -ضاحية الرامة  -ص ب 176

 Address: hebron - qezoon street - alrame areap.o.Box 176

عنوان التبليغ  :الخليل  -شارع قيزون  -ضاحية الرامة
 -ص ب 176

 Address for Services : hebron - qezoon streetalrame area - p.o.Box 176
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Trade Mark No.: 23099

العالمة التجارية رقم 23099 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 18/06/2013

التاريخ 2013/06/18 :
من اجل  :اإلعالن واألعمال المهنية وتتعلق هذه الفئة
بالخدمات التي يؤديها األشخاص والهيئات.

;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions
In the name of: eagleflex abrasives company

بأسم  :شركة ايجلفلكس ابريسف

Address: hebron p.o. box 176

العنوان  :الخليل شارع قيزون ص.ب176.

Address for Services : hebron p.o. box 176

عنوان التبليغ  :الخليل شارع قيزون ص.ب176.

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

( ) 110

العالمة التجارية رقم 23100 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/06/18 :
من اجل  :اللحوم؛ أسماك [غير حية]؛ دواجن غير
حية؛ خالصات اللحوم؛ خضراوات مطبوخة؛ خضراوات
مجففة؛ خضراوات محفوظة؛ فواكه مطبوخة؛ منتجات
الفواكه المجففة؛ فاكهة محفوظة؛ هالميات (جيلي)؛
مربيات؛ صلصة الفواكه (هريس)؛ البيض؛ الحليب؛
منتجات الحليب؛ مزيج من الزيوت والدهون الصالحة
لألكل؛ الواقعة كلها في الفئة .29

Trade Mark No.: 23100
In Class: 29
Date: 18/06/2013
In Respect of: Meat; Fish (not live); Poultry, not
live; Meat extracts; Vegetables, cooked; Vegetables,
dried; Vegetables, preserved; Cooked fruits; Dried
fruit products; Preserved fruits; Jellies; Jams; Fruit
sauce (puree); Eggs; Milk; Milk products; Blends of
edible oils and fats; All included in Class 29.
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بأسم  :رويال شيف بروداكتس (ام) اس دي ان بي
ايتش دي

)In the name of: ROYAL CHEF PRODUCTS (M
SDN BHD

العنوان  ،1-45 :جاالن وانغسا ديليما 2ايه ،بوسات
باندار وانغسا ماجو 53300 ،كوااللمبور

Address: 45-1, Jalan Wangsa Delima 2A, Pusat
Bandar Wangsa Maju, 53300 Kuala Lumpur
Address for Services:

عنوان التبليغ  :طمون -نابلس

( ) 111

Trade Mark No.: 23101

العالمة التجارية رقم 23101 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 18/06/2013

التاريخ 2013/06/18 :
من اجل  :اللحوم واالسماك ولحوم دواجن
الصيد،خالصات اللحم

In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat
extracts
In the name of: MOHAMMAD HASAN
MAHMUD ZAGHLOL

بأسم  :محمد حسن محمود زغلول

Address: NABLUS - DEAR SHARAF

العنوان  :نابلس  -دير شرف
عنوان التبليغ  :نابلس  -دير شرف

Address for Services : NABLUS - DEAR SHARAF

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

( ) 112

العالمة التجارية رقم 23102 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/06/19 :

Trade Mark No.: 23102
In Class: 25
Date: 19/06/2013
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In Respect of: shoes

من اجل  :االحذية
بأسم  :شركة الريماس لصناعة وتجارة االحذية

In the name of: sharikat alremas Lilsinaat wa tijaret
alahthiah
Address: al khalil farsh alhawa

العنوان  :الخليل فرش الهوى

Address for Services : al khalil farsh alhawa

عنوان التبليغ  :الخليل فرش الهوى

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

( ) 113

Trade Mark No.: 23103

العالمة التجارية رقم 23103 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 19/06/2013

التاريخ 2013/06/19 :

In Respect of: shoes

من اجل  :االحذية
بأسم  :شركة الريماس لصناعة وتجارة االحذية

In the name of: sharikat alremas Lilsinaat wa tijaret
alahthiah
Address: al khalil farsh alhawa

العنوان  :الخليل فرش الهوى

Address for Services : al khalil farsh alhawa

عنوان التبليغ  :الخليل فرش الهوى

( ) 114

العالمة التجارية رقم 23104 :
في الصنف 38 :

Trade Mark No.: 23104
In Class: 38
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Date: 19/06/2013

التاريخ 2013/06/19 :

In Respect of: Telecommunications and
broadcasting services

من اجل  :االتصاالت وخدمات البث

In the name of: OCC Establishment

بأسم  :او سي سي استابليشمانت
العنوان  :ستايدتلي  ,36اف ال 9490-فادوز ,ليخنشتاين

Address: Staedtle 36, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein
Address for Services:

عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام والرسومات واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 115

العالمة التجارية رقم 23105 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/06/19 :

Trade Mark No.: 23105
In Class: 38
Date: 19/06/2013

من اجل  :االتصاالت وخدمات البث

In Respect of: Telecommunications and
broadcasting services

بأسم  :او سي سي استابليشمانت

In the name of: OCC Establishment

العنوان  :ستايدتلي  ,36اف ال 9490-فادوز,
ليخنشتاين

Address: Staedtle 36, FL-9490 Vaduz,
Liechtenstein

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

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام والرسومات واألرقام ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 23106

23106 : العالمة التجارية رقم

In Class: 38

38 : في الصنف

Date: 19/06/2013

2013/06/19 : التاريخ

In Respect of: Telecommunications and
broadcasting services

 االتصاالت وخدمات البث: من اجل

In the name of: OCC Establishment

 او سي سي استابليشمانت: بأسم

Address: Staedtle 36, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

 ليخنشتاين, فادوز9490- اف ال,36  ستايدتلي: العنوان

Address for Services:

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

) 117 (

Trade Mark No.: 23107
In Class: 38
Date: 19/06/2013

23107 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/06/19 : التاريخ

In Respect of: Telecommunications and broadcasting
services

 االتصاالت وخدمات البث: من اجل

In the name of: OCC Establishment

 او سي سي استابليشمانت: بأسم

Address: Staedtle 36, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

 ليخنشتاين, فادوز9490- اف ال,36  ستايدتلي: العنوان

Address for Services:

P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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( ) 118

Trade Mark No.: 23108

العالمة التجارية رقم 23108 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 19/06/2013

التاريخ 2013/06/19 :
من اجل  :االتصاالت وخدمات البث

In Respect of: Telecommunications and broadcasting
services

بأسم  :او سي سي استابليشمانت

In the name of: OCC Establishment

العنوان  :ستايدتلي  ,36اف ال 9490-فادوز,
ليخنشتاين

Address: Staedtle 36, FL-9490 Vaduz,
Liechtenstein

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

Address for Services:

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

( ) 119

العالمة التجارية رقم 23109 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/06/19 :
من اجل  :التبغ المصنع او غير المصنع ,منتجات التبغ,
بدائل التبغ ليست لالغراض الطبية او العالجية ,التبغ
الملفوف يدويا ,السجائر ,اوراق السجائر ,انابيب

Trade Mark No.: 23109
In Class: 34
Date: 19/06/2013
In Respect of: Tobacco whether manufactured
or unmanufactured; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal or curative
purposes; hand rolling tobacco; cigarettes; cigarette
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السجائر ,فالتر السجائر ,ادوات لف السجائر الموضوعة
بالجيب ,ادوات يدوية لحقن التبغ في انابيب ورقية,
الكبريت وادوات المدخنين

papers, cigarette tubes, cigarette filters, pocket
cigarette rolling machines, hand held machines for
injecting tobacco into paper tubes; smokers› articles
and matches
In the name of: Van Nelle Tabak Nederland BV

بأسم  :فان نيلي تاباك نيديرالند بي في

Address: Slachtedyk 28a, 8501 ZA Joure,
Netherlands

العنوان  :سالشتيديك 28ايه ,زي ايه جوري ,هولندا

Address for Services:

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

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

( ) 120

العالمة التجارية رقم 23110 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/06/19 :
من اجل  :علب واغطية واقية لالجهزة االلكترونية
المحمولة وخاصة الهواتف المحمولة ومشغالت الوسائط
المحمولة واجهزة الكمبيوتر اللوحية والمساعدات
الرقمية الشخصية وقارئات الكتب االلكترونية واجهزة
الكمبيوتر،علب واغطية واقية الجهزة الكمبيوتر
بأسم  :اوتر برودكتس ال ال سي
العنوان 209 :ساوث ميلدروم ستريت ،فورت كولينز،
مولورادو ،80521الواليات المتحدة االمريكية
عنوان التبليغ  :ص.ب  219نابلس -فلسطين

Trade Mark No.: 23110
In Class: 9
Date: 19/06/2013
In Respect of: rotective covwrs and cases
for handheld electronic devices,namely
cell phones portable media players,tables
personal digital assistants,e-book readers abd
compouters,protective covers and cases for
computer
In the name of: Otter Prodducts LLC
Address: 209South Meldrum street,Fort
Collins,Colorado80521,United States of America
Address for Services:
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( ) 121

Trade Mark No.: 23111

العالمة التجارية رقم 23111 :

In Class: 35

في الصنف 35 :
التاريخ 2013/06/19 :
من اجل  :ادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط
المكتبي
بأسم  :محمد حسن محمود زغلول

Date: 19/06/2013

In Respect of: business administration; office
functions
In the name of: MOHAMMAD HASAN
MAHMUD ZAGHLOL
Address: NABLUS - DEAR SHARAF

العنوان  :نابلس دير شرف
عنوان التبليغ  :نابلس دير شرف

Address for Services : NABLUS - DEAR SHARAF

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

( ) 122

العالمة التجارية رقم 23112 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/06/19 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات
بأسم  :محمد حسن محمود زغلول
العنوان  :نابلس  -دير شرف
عنوان التبليغ  :نابلس  -دير شرف

Trade Mark No.: 23112
In Class: 43
Date: 19/06/2013
In Respect of: Services for providing food and
drink
In the name of: MOHAMMAD HASAN
MAHMUD ZAGHLOL
Address: NABLUS - DEAR SHARAF
Address for Services : NABLUS - DEAR
SHARAF
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Trade Mark No.: 23113

العالمة التجارية رقم 23113 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 20/06/2013

التاريخ 2013/06/20 :

In Respect of: News agencies

من اجل  :وكاالت األنباء

In the name of: jihad salem alzughayar

بأسم  :جهاد سليم محمد الزغير
العنوان  :القدس  -شارع نابلس  /مقابل القنصلية
االمريكية

Address: ALquds / Nablus street beside American
consulate

عنوان التبليغ  :القدس شارع نابلس هاتف 6569190

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

( ) 124

العالمة التجارية رقم 23114 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/06/20 :
من اجل  :المستحضرات والمواد الطبية.
بأسم  :أستيال فارما اينك.

Trade Mark No.: 23114
In Class: 5
Date: 20/06/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations and
substances.
In the name of: Astellas Pharma Inc.

العنوان  1-5 :نيهونباشي-هونكو -2كوم تشو-كو،
طوكيو  ،8411-103اليابان

Address: 5-1 Nihonbashi-Honcho 2-chome Chuoku, Tokyo 103-8411, Japan

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

Address for Services:
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Trade Mark No.: 23115

العالمة التجارية رقم 23115 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 20/06/2013

التاريخ 2013/06/20 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛
ّ
ّ
طبية؛ أطعمة
الصحية لغايات
المستحضرات
ّ
ّ
المعدة لالستعمال الطبي أو البيطري
ومواد الحمية
وأغذية للرضع واألطفال؛ اإلضافات المكملة لمواد
الحمية للبشر والحيوانات؛ اللصقات ومواد الضماد؛
ّ
مواد حشو األسنان وشمع ّ
المطهرات؛
طب األسنان؛
ّ
المستحضرات إلبادة الحشرات والحيوانات الضارة؛
مبيدات الفطريات ومبيدات األعشاب.

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: 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:

( ) 126

العالمة التجارية رقم 23116 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/06/20 :

Trade Mark No.: 23116
In Class: 5
Date: 20/06/2013

العــــــدد التاسع

2013/12/31

85

من اجل  :المستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛
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 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: Novartis AG

بأسم  :نوفارتس ايه جي

Address: 4002 Basel, Switzerland

العنوان  4002 :بازل ،سويسرا

( ) 127

العالمة التجارية رقم 23117 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/06/23 :
من اجل  :المالبس  ،أغطية الرأس ،ألبسة القدم.
بأسم  :بانانا ريبوبليك (آي تي أم) إنك.

Trade Mark No.: 23117
In Class: 25
Date: 23/06/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear.
In the name of: Banana Republic (ITM) INC.

العنوان  2 :فولسوم ستريت  ،سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا  ، 94105الواليات المتحدة األمريكية

Address: 2 Folsom Street, San Francisco,
California 94105, United States

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

Address for Services:

2013/12/31
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Trade Mark No.: 23118
In Class: 35
Date: 23/06/2013
In Respect of: Advertising; advisory services for
business management; business administration;
office functions; retail store services featuring
clothing, footwear, headwear, buckles (clothing
accessories), bags, leather, imitationleather,
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair ornaments
(not of precious metal), cosmetics, toiletries,
fragrances for personal use, deodorants for personal
use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys, games
and sporting equipment (other than golf articles/
climbing articles);Online retail store services
featuring clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles);promoting the goods and
services of others by placing advertisements and
promotional displays on an electronic site accessible
through a computer network; retail store services
through mail order catalogues featuring clothing,
footwear, headwear, buckles (clothing accessories),
bags, leather, imitation leather, sunglasses and
eyeglasses, jewelry, hair ornaments (not of precious
metal), cosmetics, toiletries, fragrances for personal
use,

23118 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/06/23 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات النصائح: من اجل
إلدارة األعمال؛ خدمات تسيير شؤون األعمال التجارية؛
خدمات أعمال المكاتب؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة
التي تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس
واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب والجلود
المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل
للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات
(هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية
)(هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا
وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى
واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف
 أدوات التسلق)؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على/
اإلنترنت التي تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية
الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب
والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل
للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات
(هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية
)(هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا
)وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا

العــــــدد التاسع

2013/12/31

والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات
الغولف  /أدوات التسلق)؛ خدمات الترويج للبضائع
والخدمات لآلخرين من خالل وضع العروض الدعائية
والترويجية على المواقع اإللكترونية التي باإلمكان الوصول
إليها من خالل شبكة الحاسوب؛ خدمات متاجر البيع
بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي التي تعرض
المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم (إكسسوارات
المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة والجلود المقلدة
والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من
المعادن النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل
للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات
(هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا)
وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ
(هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات
الرياضية (باستثناء أدوات الغولف  /أدوات التسلق)؛
خدمات الترويج للمبيعات من خالل برامج التحفيز والجوائز
والوالء للزبائن لمتاجر البيع بالتجزئة التي تعرض المالبس
والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم (إكسسوارات
المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة والجلود المقلدة
والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من
المعادن النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل
للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات
(هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا)
وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ
(هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات
الرياضية (باستثناء أدوات الغولف  /أدوات التسلق).
بأسم  :بانانا ريبوبليك (آي تي أم) إنك.
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deodorants for personal use, cosmetic preparations
for baths, shaving preparations, stationery, clocks
(giftware), cases for watches (giftware), chinaware
(giftware), key holders (giftware), wallets
(giftware), kitchen utensils (giftware), tableware
(giftware), toys, games and sporting equipment
(other than golf articles/climbing articles); sales
promotion for others through customer incentive,
reward and loyalty programs for retail stores in
the field of clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles).

In the name of: Banana Republic (ITM) INC.

العنوان  2 :فولسوم ستريت  ،سان فرانسيسكو،
كاليفورنيا  ، 94105الواليات المتحدة األمريكية

Address: 2 Folsom Street, San Francisco,
California 94105, United States

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

Address for Services:

2013/12/31

88

العــــــدد التاسع

) 129 (

Trade Mark No.: 23119

23119 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 23/06/2013

2013/06/23 : التاريخ

In Respect of: Clothing, footwear, headgear.

. ألبسة القدم، أغطية الرأس،  المالبس: من اجل

In the name of: Old Navy (ITM) INC.

. أولد نيفي (آي تي أم) إنك: بأسم

Address: 2 Folsom Street, San Francisco,
California 94105, United States

، سان فرانسيسكو،  فولسوم ستريت2 : العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية، 94105 كاليفورنيا

Address for Services:

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

) 130 (

Trade Mark No.: 23120
In Class: 35
Date: 23/06/2013
In Respect of: Advertising; advisory services for
business management; business administration;
office functions; retail store services featuring
clothing, footwear, headwear, buckles (clothing
accessories), bags, leather, imitationleather,
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair ornaments
(not of precious metal), cosmetics, toiletries,
fragrances for personal use, deodorants for personal
use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles);Online

23120 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/06/23 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات النصائح إلدارة: من اجل
األعمال؛ خدمات تسيير شؤون األعمال التجارية؛ خدمات
أعمال المكاتب؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي
تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم
(إكسسوارات المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة
والجلود المقلدة والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة
الشعر (ليست من المعادن النفيسة) ومستحضرات
التجميل ومستحضرات الزينة والعطور لالستخدام
الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات الحالقة
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retail store services featuring clothing, footwear,
headwear, buckles (clothing accessories), bags, leather,
imitation leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry,
hair ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants for
personal use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen utensils
(giftware), tableware (giftware), toys, games and
sporting equipment (other than golf articles/climbing
articles);promoting the goods and services of others
by placing advertisements and promotional displays
on an electronic site accessible through a computer
network; retail store services through mail order
catalogues featuring clothing, footwear, headwear,
buckles (clothing accessories), bags, leather,
imitation leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry,
hair ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants for
personal use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen utensils
(giftware), tableware (giftware), toys, games and
sporting equipment (other than golf articles/climbing
articles); sales promotion for others through customer
incentive, reward and loyalty programs for retail
stores in the field of clothing, footwear, headwear,
buckles (clothing accessories), bags, leather,
imitation leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry,
hair ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants for
personal use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen utensils
(giftware), tableware (giftware), toys, games and
sporting equipment (other than golf articles/climbing
articles).

In the name of: Old Navy (ITM) INC.

2013/12/31

العــــــدد التاسع

والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات اليد
(هدايا) واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح
(هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات
المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية
 أدوات التسلق)؛ خدمات متاجر/ (باستثناء أدوات الغولف
البيع بالتجزئة على اإلنترنت التي تعرض المالبس والبسة
)القدم وأغطية الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس
والحقائب والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات
الشمسية والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات الزينة
والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة
لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام
)ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات (هدايا
)وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا
وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني
المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب
 أدوات/ والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف
التسلق)؛ خدمات الترويج للبضائع والخدمات لآلخرين
من خالل وضع العروض الدعائية والترويجية على
المواقع اإللكترونية التي باإلمكان الوصول إليها من خالل
شبكة الحاسوب؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة من خالل
كتالوجات الطلب البريدي التي تعرض المالبس والبسة
)القدم وأغطية الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس

. أولد نيفي (آي تي أم) إنك: بأسم

Address: 2 Folsom Street, San Francisco,
California 94105, United States

، سان فرانسيسكو،  فولسوم ستريت2 : العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية، 94105 كاليفورنيا

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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العالمة التجارية رقم 23121 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/06/23 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات النصائح
إلدارة األعمال؛ خدمات تسيير شؤون األعمال التجارية؛
خدمات أعمال المكاتب؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي
تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم
(إكسسوارات المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة
والجلود المقلدة والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة
الشعر (ليست من المعادن النفيسة) ومستحضرات
التجميل ومستحضرات الزينة والعطور لالستخدام
الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات الحالقة
والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا)
واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا)
والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة
(هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء
أدوات الغولف  /أدوات التسلق)؛ خدمات متاجر البيع
بالتجزئة على اإلنترنت التي تعرض المالبس والبسة القدم
وأغطية الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب
والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن النفيسة)
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الزينة والعطور
لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام
الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات
الحالقة والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات
اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح
(هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات
المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية
(باستثناء أدوات الغولف  /أدوات التسلق)؛

Trade Mark No.: 23121
In Class: 35
Date: 23/06/2013
In Respect of: Advertising; advisory services for
;business management; business administration
office functions; retail store services featuring
clothing, footwear, headwear, buckles (clothing
accessories), bags, leather, imitationleather,
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair ornaments
(not of precious metal), cosmetics, toiletries,
fragrances for personal use, deodorants for personal
use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles);Online retail store
services featuring clothing, footwear, headwear,
buckles (clothing accessories), bags, leather,
imitation leather, sunglasses and eyeglasses,
jewelry, hair ornaments (not of precious metal),
cosmetics, toiletries, fragrances for personal use,
deodorants for personal use, cosmetic preparations
for baths, shaving preparations, stationery, clocks
(giftware), cases for watches (giftware), chinaware
(giftware),
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key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys, games
and sporting equipment (other than golf articles/
climbing articles);promoting the goods and services
of others by placing advertisements and promotional
displays on an electronic site accessible through
a computer network; retail store services through
mail order catalogues featuring clothing, footwear,
headwear, buckles (clothing accessories), bags,
leather, imitation leather, sunglasses and eyeglasses,
jewelry, hair ornaments (not of precious metal),
cosmetics, toiletries, fragrances for personal use,
deodorants for personal use, cosmetic preparations
for baths, shaving preparations, stationery, clocks
(giftware), cases for watches (giftware), chinaware
(giftware), key holders (giftware), wallets
(giftware), kitchen utensils (giftware), tableware
(giftware), toys, games and sporting equipment
(other than golf articles/climbing articles); sales
promotion for others through customer incentive,
reward and loyalty programs for retail stores in
the field of clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles).

In the name of: Gap (ITM) INC.

2013/12/31

العــــــدد التاسع

خدمات الترويج للبضائع والخدمات لآلخرين من خالل وضع
العروض الدعائية والترويجية على المواقع اإللكترونية
التي باإلمكان الوصول إليها من خالل شبكة الحاسوب؛
خدمات متاجر البيع بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب
البريدي التي تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية
الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب
والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
)والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن النفيسة
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الزينة والعطور
لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام
الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات
الحالقة والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات
اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح
(هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات
المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية
 أدوات التسلق)؛ خدمات الترويج/ (باستثناء أدوات الغولف
للمبيعات من خالل برامج التحفيز والجوائز والوالء للزبائن
لمتاجر البيع بالتجزئة التي تعرض المالبس والبسة
)القدم وأغطية الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس
والحقائب والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات
الشمسية والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات الزينة
والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة
لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام
)ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات (هدايا
)وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا
وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني
المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب
 أدوات/ والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف
.)التسلق
. غاب (آي تي أم) إنك: بأسم

Address: 2 Folsom Street, San Francisco,
California 94105, United States

، سان فرانسيسكو،  فولسوم ستريت2 : العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية، 94105 كاليفورنيا

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع

2013/12/31

92

( ) 132

Trade Mark No.: 23122

العالمة التجارية رقم 23122 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 23/06/2013

التاريخ 2013/06/23 :
من اجل  :مستحضرات التجميل ،العطور ،والعطور
الجامدة ومزيالت العرق لالستخدام الشخصي ،الصابون،
والصابون السائل ،قطع الصابون ،حمام الفقاقيع
 ،معاجين ومنظفات األسنان  ،والشامبو ،والزيوت
العطرية ،والمستحضرات الشعر( ،)Lotionمستحضرات
لتجعيد الشعر الدائم و لتصفيف الشعر)hair gels( ,
َ
جل للشعر ،صبغات الشعر ،كريمات للوجه ،المسكرة،
قلم تحديد العيون ،وظالل العيون ،أقالم ماكياج ,أقنعة
التجميل جاهزة لإلستعمال  ،أحمر الشفاه  ،كريم
األساس  ،كريمات للجسم  ،طالء األظافر  ،مقويات
األظافر  ،الزيوت وغسول (( Lotionللتصمير من خالل
التعرض ألشعة الشمس.

In Respect of: Cosmetics, perfumes, solid perfumes,
deodorants for personal use, soaps, liquid soaps,
bars of soap, bubble bath, dentifrices, shampoos,
essential oils, hair lotions, permanent waving and
setting preparations for the hair, hair gels, hair
dyes, face creams, mascara, eye liner, eye shadows,
makeup pencils, face packs in the nature of beauty
masks, lipsticks, foundation cream, body creams,
nail polish, nail strengtheners, sun tanning oils and
lotions..

In the name of: Gado S.r.l.

بأسم  :غادو أس .آر.أل
العنوان  :فيا غولدوني  20129 ، 10ميالنو  ،إيطاليا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address: Via Goldoni 10, 20129 Milano, Italy
Address for Services:

( ) 133

العالمة التجارية رقم 23124 :
في الصنف 10 :
التاريخ 2013/06/23 :

Trade Mark No.: 23124
In Class: 10
Date: 23/06/2013

2013/12/31
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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 and for storage of drugs

العــــــدد التاسع

 أجهزه وأدوات طبية والمعني بها 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 تتضمن أجهزة ونظم لتقديم
وتوزيع األدوية؛ األجهزة الطبية تتضمن أجهزة لقياس
مساحة سطح الجسم المتضررة من المرض؛ المنتجات
الطبية تتضمن أجهزة استشعار للسيطرة؛ الغراء
الطبي؛ اإلبر الصغيرة لالستخدام الطبي؛ حاويات
مخصصة للنفايات الطبية والجل تخزين األدوية

In the name of: LEO Pharma A/S

اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
Denmark

، باليراب2750- دي كي،55  اندستريباركين: العنوان
الدنمارك

Address for Services:

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

) 134 (

Trade Mark No.: 23125
In Class: 10
Date: 23/06/2013
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

23125 : العالمة التجارية رقم
10 : في الصنف
2013/06/23 : التاريخ
 أجهزه وأدوات طبية والمعني بها 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 وأمراض واضطرابات الكلى وأمراض اضطرابات

العــــــدد التاسع
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الغدد الصماء؛ األجهزة طبية ووحدات الجل الجرعة
والقياس ومراقبة تتضمن أجهزة ونظم لتقديم وتوزيع
األدوية؛ األجهزة الطبية تتضمن أجهزة لقياس مساحة
سطح الجسم المتضررة من المرض؛ المنتجات الطبية
تتضمن أجهزة استشعار للسيطرة؛ الغراء الطبي؛
اإلبر الصغيرة لالستخدام الطبي؛ حاويات مخصصة
للنفايات الطبية والجل تخزين األدوية

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 and for storage of drugs

In the name of: LEO Pharma A/S

بأسم  :ليو فارما ايه/اس
العنوان  :اندستريباركين  ،55دي كي 2750-باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
Denmark

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

Address for Services:

( ) 135

العالمة التجارية رقم 23126 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/06/23 :
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؛ األظافر االصطناعية
لالستخدام الطبي؛ أصماغ لالستخدام الطبي؛ ضمادات
الطبية وللجروح؛ ضمادات لعالج اضطرابات الجلدية
والسرطان والتهابات الجلد
بأسم  :ليو فارما ايه/اس
العنوان :اندستريباركين  ،55دي كي 2750-باليراب،
الدنمارك
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Trade Mark No.: 23126
In Class: 5
Date: 23/06/2013
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; artificial fingernails for medical use
;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
Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
Denmark
Address for Services:
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( ) 136

Trade Mark No.: 23127

العالمة التجارية رقم 23127 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 23/06/2013

التاريخ 2013/06/23 :
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؛ األظافر االصطناعية لالستخدام الطبي؛ 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; artificial fingernails for medical use
;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 2750-باليراب،
الدنمارك

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
Denmark

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

Address for Services:

( ) 137

العالمة التجارية رقم 23128 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/06/23 :

Trade Mark No.: 23128
In Class: 3
Date: 23/06/2013

2013/12/31
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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 medicinal treatments; non-medicated soaps;
non-medicated shampoos; artificial fingernails

العــــــدد التاسع

 مستحضرات العناية بالشعر والبشرة او: من اجل
الجلد غير طبية؛ مستحضرات التجميل تتضمن
مستحضرات تجديد الشعر والبشرة او الجلد بعد
العالجات الطبية؛ الصابون غير طبية ؛ الشامبو غير
طبي؛ األظافر االصطناعية

In the name of: LEO Pharma A/S

اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
Denmark

، باليراب2750- دي كي،55  اندستريباركين: العنوان
الدنمارك

Address for Services:

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

) 138 (

Trade Mark No.: 23129
In Class: 3
Date: 23/06/2013
In Respect of: Non-medicated skin and hair care
preparations; cosmetic preparations, including,
preparations for the reconditioning of hair and skin
after medicinal treatments; non-medicated soaps;
non-medicated shampoos; artificial fingernails
In the name of: LEO Pharma A/S

23129 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/06/23 : التاريخ
 مستحضرات العناية بالشعر والبشرة او: من اجل
الجلد غير طبية؛ مستحضرات التجميل تتضمن
مستحضرات تجديد الشعر والبشرة او الجلد بعد
العالجات الطبية؛ الصابون غير طبية ؛ الشامبو غير
طبي؛ األظافر االصطناعية
اس/ ليو فارما ايه: بأسم

Address: Industriparken 55, DK-2750 Ballerup,
Denmark

، باليراب2750- 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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( ) 139

Trade Mark No.: 23130

العالمة التجارية رقم 23130 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 23/06/2013

التاريخ 2013/06/23 :

In Respect of: Energy drinks.

من اجل  :مشروبات الطاقة.

In the name of: XL Energy International Corp.

بأسم  :إكس إل إنيرجي إنترناشونال كورب.
العنوان  3076 :سير فرانسيس دريك هيجواي بي.او.
بوكس  3463رود تاون ،تورتوال ،جزر فيرجن البريطانية.

Address: 3076 Sir Francis Drake’s Highway, P.O.
Box 3463, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

( ) 140

العالمة التجارية رقم 23131 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/06/23 :
من اجل  :مشروبات الطاقة.
بأسم  :إكس إل إنيرجي إنترناشونال كورب.
العنوان  3076 :سير فرانسيس دريك هيجواي بي.او.
بوكس  3463رود تاون ،تورتوال ،جزر فيرجن البريطانية.
عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

Trade Mark No.: 23131
In Class: 32
Date: 23/06/2013
In Respect of: Energy drinks.
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:
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( ) 141

Trade Mark No.: 23132

العالمة التجارية رقم 23132 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 23/06/2013

التاريخ 2013/06/23 :

In Respect of: Energy drinks.

من اجل  :مشروبات الطاقة.

In the name of: XL Energy International Corp.

بأسم  :إكس إل إنيرجي إنترناشونال كورب.
العنوان  3076 :سير فرانسيس دريك هيجواي بي.او.
بوكس  3463رود تاون ،تورتوال ،جزر فيرجن البريطانية.

Address: 3076 Sir Francis Drake’s Highway, P.O. Box
3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

( ) 142

العالمة التجارية رقم 23133 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/06/23 :
من اجل  :مشروبات الطاقة.
بأسم  :إكس إل إنيرجي إنترناشونال كورب.
العنوان  3076 :سير فرانسيس دريك هيجواي بي.او.
بوكس  3463رود تاون ،تورتوال ،جزر فيرجن البريطانية.
عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

Trade Mark No.: 23133
In Class: 32
Date: 23/06/2013
In Respect of: Energy drinks.
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:
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Trade Mark No.: 23134

العالمة التجارية رقم 23134 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 23/06/2013

التاريخ 2013/06/23 :

In Respect of: Energy drinks.

من اجل  :مشروبات الطاقة.

In the name of: XL Energy International Corp.

بأسم  :إكس إل إنيرجي إنترناشونال كورب.
العنوان  3076 :سير فرانسيس دريك هيجواي بي.او.
بوكس  3463رود تاون ،تورتوال ،جزر فيرجن البريطانية.

Address: 3076 Sir Francis Drake’s Highway, P.O. Box
3463, Road Town, Tortola, British Virgin Islands.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

( ) 144

العالمة التجارية رقم 23135 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/06/23 :
من اجل  :مشروبات الطاقة.
بأسم  :إكس إل إنيرجي إنترناشونال كورب.
العنوان  3076 :سير فرانسيس دريك هيجواي بي.او.
بوكس  3463رود تاون ،تورتوال ،جزر فيرجن البريطانية.
عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

Trade Mark No.: 23135
In Class: 32
Date: 23/06/2013
In Respect of: Energy drinks.
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:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23136

العالمة التجارية رقم 23136 :

In Class: 39

في الصنف 39 :

Date: 24/06/2013

التاريخ 2013/06/24 :
من اجل  :النقل والتخزين (نقل األشخاص والبضائع–
وتأجير السيارات).

In Respect of: Transport; packaging and storage of
goods; travel arrangement

بأسم  :الشركة الفلسطينية للتوزيع و الخدمات
اللوجستية م .ع .م -.واصل

In the name of: Al-Shareka Al-Falesteneya LelTawzee› Wal Khadamat Al-Logesteyeh Mosahemeh
Aamah Ma7dodah - Wassel
Address: Al-Qala›a Building - Ramallah

العنوان  :عمارة القلعة  -رام الله

Address for Services:

عنوان التبليغ  :كمال ومشاركوه  -عمارة الجرمق  -مقابل
مديرية التربية والتعليم  -الشرفة  -البيرة

( ) 146

العالمة التجارية رقم 23137 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/06/24 :
من اجل  :األثاث والمرايا 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 واألثاث المعدني وأثاث التخييم؛ ومفارش
األسرة ،تحديدا :الفرشات وفرشات النوابض والمخدات

Trade Mark No.: 23137
In Class: 20
Date: 24/06/2013
;In Respect of: Furniture; mirror; 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,
metal furniture and furniture for camping; bedding
namely mattresses, spring mattresses, pillows and
sleeping bags; looking glasses and furnishing or
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وأكياس النوم؛ المرايا الكبيرة واألثاث أو مرايا المراحيض؛
لوحات التسجيل غير المعدنية؛ صناديق الرسائل غير
المعدنية أو الحجرية.

toilet mirrors; registration number plates not of
metal; letter boxes not of metal or masonry.

بأسم  :إستقبال موبايالي سنايي في تيكاريت أنونيم
سيركيتي

In the name of: ISTIKBAL MOBILYA SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان .1 :أوغنايز سنايي بولغيزي  .8كاد .رقم/60 :أ
 38070ميليغازي كايسيري  ،تركيا

Address: 1. Organize Sanayi B?lgesi 8. Cadde
No:60/A 38070 Melikgazi KAYSER?/TURKEY

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

Address for Services:

( ) 147

العالمة التجارية رقم 23138 :
في الصنف 24 :
التاريخ 2013/06/24 :

Trade Mark No.: 23138
In Class: 24
Date: 24/06/2013

من اجل  :المنسوجات والبضائع النسيجية غير
المتضمنة في فئات أخرى؛ أغطية األسرة والموائد.

In Respect of: Textiles and textile goods, not
included in other classes; bed and table covers.

بأسم  :إستقبال موبايالي سنايي في تيكاريت أنونيم
سيركيتي

In the name of: ISTIKBAL MOBILYA SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان .1 :أوغنايز سنايي بولغيزي  .8كاد .رقم/60 :أ
 38070ميليغازي كايسيري  ،تركيا

Address: 1. Organize Sanayi B?lgesi 8. Cadde
No:60/A 38070 Melikgazi KAYSER?/TURKEY

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

Address for Services:
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) 148 (

Trade Mark No.: 23139

23139 : العالمة التجارية رقم

In Class: 27

27 : في الصنف

Date: 24/06/2013

2013/06/24 : التاريخ

In Respect of: Carpets, rugs, mats and matting,
linoleum and other materials for covering existing
floors; non-textile wall hangings.

 السجاد والبسط والحصائر ومفارش الحصير: من اجل
والمشمع والمواد األخرى لتغطية األرضيات البارزة؛
.المعلقات الجدارية غير النسيجية

In the name of: ISTIKBAL MOBILYA SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

 إستقبال موبايالي سنايي في تيكاريت أنونيم: بأسم
سيركيتي

Address: 1. Organize Sanayi B?lgesi 8. Cadde
No:60/A 38070 Melikgazi KAYSER?/TURKEY

أ/60 : رقم. كاد.8 أوغنايز سنايي بولغيزي.1 : العنوان
 تركيا،  ميليغازي كايسيري38070

Address for Services:

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

) 149 (

Trade Mark No.: 23140
In Class: 35
Date: 24/06/2013
In Respect of: Advertising; business management;
business administration; office function; 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, namely, furniture, mirrors, frames for
pictures and paintings, goods of wood, wax, cork,
reed, cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone,
shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum and
substitutes for all these materials

23140 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/06/24 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات إدارة: من اجل
األعمال التجارية؛ خدمات تسيير شؤون األعمال
التجارية؛ خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات تجميع
تشكيلة من البضائع باستثناء نقلها لمصلحة اآلخرين
لتمكين الزبائن من مشاهدتها وشرائها بالشكل
 األثاث والمرايا وإطارات الصور: تحديدا،المناسب
واللوحات والبضائع المصنوعة من الخشب أو الفلين أو
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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 والجبس ،تحديدا :وصالت األثاث
غير المعدنية وقطع األثاث وعناصر توصيل األرفف
وأغطية األثاث المجهزة غير القماشية وسكك األدراج
وعجالت األثاث وخزائن الملفات ومكاتب الكتابة والرسم
ومقاعد العمل وستائر الخيزران وستائر تظليل النوافذ
والستائر االسطوانية وستائر حزم الخيزران وستائر الخرز
لغايات الزينة وسكك الستائر وحلقات الستائر وخطافات
الستائر وقضبان الستائر ولوحات الجدران التزينية غير
النسيجية واألثاث المعدني وأثاث التخييم ،تحديدا:
أسرة التخييم واألسرة القابلة للنفخ ومفارش األسرة،
تحديدا :الفرشات وفرشات النوابض والمخدات وأكياس
النوم والمرايا الكبيرة على شكل مرايا والمنسوجات
والبضائع النسيجية ،تحديدا :الستائر وستائر الدشات
وبياضات االستخدامات المنزلية ومالءات األسرة وأقمشة
التنزه وأغطية المخدات واللحافات وأغطية اللحافات
وأغطية الكراسي ذات األذرع غير المقيفة وأغطية
طاوالت القهوة غير المقيفة وأغطية األسرة وأغطية
األسرة القماشية وبطانيات األشرة والمعلقات الجدارية
النسيجية ومناشف اليد والوجه ومناشف الحمام
واألقمشة المحاكة أو غير المحاكة لألثاث وأغطية األسرة
ومفارش المائدة النسيجية والسجاد والحصائر والبسط
وسجاد القاعات وأغطية األرضيات المصنوعة من المواد
االصطناعية ،تحديدا :المشمعات والعشب االصطناعي
ومشمعات األرضيات والمواد األخرى لتغطية األرضيات
البارزة والمعلقات الجدارية غير النسيجية وحصائر
الرياضة البدنية ووسائد المصارعة وأغطية الجدران غير
النسيجية وورق الجدران.

and of plastics and gypsum, namely, nonmetal
connections for furniture, parts for furniture, shelf
connecting elements, fitted furniture cover not of
fabric, drawer rails, furniture wheels, file cabinets,
writing and drawing desks, working benches,
bamboo curtains, window shade curtains, roller
blind, bamboo band curtains, bead curtains for
decorative purposes, curtain rails, curtain rings,
curtain hooks, curtain bars, non-textile decorative
wall panels, metal furniture and furniture for
camping, namely, camping beds, inflatable beds,
bedding, namely, mattresses, spring mattresses,
pillows, and sleeping bags, looking glasses in the
nature of mirrors, textile and textile goods, namely,
curtains, shower curtains, household linen, bed
sheets, pique fabric, pillowcases, quilts, quilts
covers, unfitted armchair covers, unfitted coffee
table covers, coverlets, fiber coverlets, bed blankets,
textile wall hangings, hand and face towels, bath
towels, woven or non-woven fabrics for furniture,
bed covers, textile table cloths, carpets, mats, rugs,
hall rugs, floor coverings made of synthetic material,
namely, oilcloth, artificial grass, linoleum and other
materials for covering existing floors, non textile
wall hangings, gymnastic mats, wrestling cushions,
non-textile wall coverings and wallpaper.

بأسم  :إستقبال موبايالي سنايي في تيكاريت أنونيم
سيركيتي

In the name of: ISTIKBAL MOBILYA SANAYI
VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان .1 :أوغنايز سنايي بولغيزي  .8كاد .رقم/60 :أ
 38070ميليغازي كايسيري  ،تركيا

Address: 1. Organize Sanayi B?lgesi 8. Cadde
No:60/A 38070 Melikgazi KAYSER?/TURKEY

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

Address for Services:
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( ) 150

Trade Mark No.: 23141

العالمة التجارية رقم 23141 :

In Class: 36

في الصنف 36 :

Date: 24/06/2013

التاريخ 2013/06/24 :
من اجل  :خدمات التبرعات لألعمال الخيرية الواردة
بالفئة 36

In Respect of: Charitable Fund raising services
included in class 36
In the name of: Misr El Kheir Foundation

بأسم  :مؤسسة مصر الخير
العنوان  3 :شارع حسن حافظ  ،العجوزة ،محافظة
الجيزة ،جمهورية مصر العربية

Address: 3Hassan Hafiz Street, Al Ajoza, Giza,
Egypt

( ) 151

العالمة التجارية رقم 23142 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/06/24 :
من اجل  :مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحية–
أغذية األطفال والمرضى– اللصق الطبية ومواد للتضميد
المواد الخاصة بحشوات األسنان– الشمع المستخدم في
طب األسنان -المواد المطهرة والمعقمة -المستحضرات
الخاصة بإبادة األعشاب والحشرات الضارة -المستحضرات
المضادة للطفيليات –-فوط نسائية.
بأسم  :شركة سبورت الين للتجارة

Trade Mark No.: 23142
In Class: 5
Date: 24/06/2013
In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters,materials
for dressings; material for stopping teeth, dental
wax;disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides,herbicides

In the name of: Sharekat Sportline Leltejara
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العنوان  :الشرفة  -برج الشيخ  -شارع رام الله القدس -
الطابق األرضي  -ص.ب 338

Address: Burj AL-Shaikh Center-Sharea Rasmallah
ALquds ALTabek AL Ardy

عنوان التبليغ  :الشرفة  -برج الشيخ  -شارع رام الله
القدس  -الطابق األرضي هاتف  - 2402555ص.ب 338

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

Trade Mark No.: 23143

العالمة التجارية رقم 23143 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 25/06/2013

التاريخ 2013/06/25 :

In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation.

من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات -االيواء
المؤقت.
بأسم  :شركة فنادق نجمة بيت لحم

In the name of: Bethlehem Star Hotel Cembany
Address: Bethlehem Albatin St .palestine

العنوان  :بيت لحم شارع الباطى  -فلسطين

Address for Services : Bethlehem Albatin St
.palestine

عنوان التبليغ  :بيت لحم شارع الباطى  -فلسطين

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 23144 :
في الصنف 35 :

Trade Mark No.: 23144
In Class: 35
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Date: 25/06/2013

التاريخ 2013/06/25 :
من اجل  :ادارة االعمال والمهمات المكتبية السياحة
وكاالت السفر والسياح

In Respect of: Adinistration of touris services
and effice tasks .and travel .agencies services.in
addition to bringing and sending tourist groubs

بأسم  :شركة فنادق نجمة بيت لحم

In the name of: Bethlehem Star Hotel Cembany
Address: Bethlehem Albatin St .palestine

العنوان  :بيت لحم شارع الباطى  -فلسطين

Address for Services : Bethlehem Albatin St
.palestine

عنوان التبليغ  :بيت لحم شارع الباطى  -فلسطين

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

( ) 154

العالمة التجارية رقم 23145 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/06/25 :
من اجل  :نقل ومواصالت سياحية وترتيب السفر
والنقل السياحي البري والبحري والجوي
بأسم  :شركة فنادق نجمة بيت لحم
العنوان  :بيت لحم شارع الباطى  -فلسطين
عنوان التبليغ  :بيت لحم شارع الباطى  -فلسطين

Trade Mark No.: 23145
In Class: 12
Date: 25/06/2013
In Respect of: Arrangement for tourist
transpertatien by land.sea .or .air
In the name of: Bethlehem Star Hotel Cembany
Address: Bethlehem Albatin St .palestine
Address for Services : Bethlehem Albatin St
.palestine

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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( ) 155

Trade Mark No.: 23146

العالمة التجارية رقم 23146 :

In Class: 5

في الصنف 5 :
التاريخ 2013/06/26 :

Date: 26/06/2013

من اجل  :قفازات طبية

In Respect of: MEDICAL HAND GLOVES
In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE
LITEGARET ALNATHRIAT

بأسم  :شركة جولدن كير لتجارة النثريات

Address: HEBRON RAS AL JOURA

العنوان  :الخليل راس الجورة 2250891
عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة 2250891

Address for Services : HEBRON RAS AL JOURA

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

( ) 156

العالمة التجارية رقم 23147 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/06/26 :
من اجل  :واقي ذكري
بأسم  :شركة جولدن كير لتجارة النثريات
العنوان  :الخليل راس الجورة 2250891
عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة 2250891

Trade Mark No.: 23147
In Class: 5
Date: 26/06/2013
In Respect of: MALE CONDOMES
In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE
LITEGARET ALNATHRIAT
Address: HEBRON RAS AL JOURA
Address for Services : HEBRON RAS AL JOURA

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 23148

23148 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16

16 : في الصنف

Date: 26/06/2013

2013/06/26 : التاريخ

In Respect of: BABY DIAPERS

 حفاضات اطفال: من اجل

In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE
LITEGARET ALNATHRIAT

 شركة جولدن كير لتجارة النثريات: بأسم

Address: HEBRON RAS AL JOURA

2250891  الخليل راس الجورة: العنوان

Address for Services : HEBRON RAS AL JOURA

2250891  الخليل راس الجورة: عنوان التبليغ

) 158 (

Trade Mark No.: 23149
In Class: 21
Date: 26/06/2013
In Respect of: HAIR AND SHAVING BRUSH
In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE
LITEGARET ALNATHRIAT
Address: HEBRON RAS AL JOURA
Address for Services : HEBRON RAS AL JOURA

23149 : العالمة التجارية رقم
21 : في الصنف
2013/06/26 : التاريخ
 فراشي شعر وفراشي حالقة: من اجل
 شركة جولدن كير لتجارة النثريات: بأسم
2250891  الخليل راس الجورة: العنوان
2250891  الخليل راس الجورة: عنوان التبليغ
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( ) 159

Trade Mark No.: 23150

العالمة التجارية رقم 23150 :

In Class: 2

في الصنف 2 :

Date: 26/06/2013

التاريخ 2013/06/26 :

In Respect of: SHOES PAINT

من اجل  :طالء احذية

In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE
LITEGARET ALNATHRIAT

بأسم  :شركة جولدن كير لتجارة النثريات

Address: HEBRON RAS AL JOURA

العنوان  :الخليل راس الجورة 2250891
عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة 2250891

Address for Services : HEBRON RAS AL JOURA

( ) 160

العالمة التجارية رقم 23151 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/06/26 :
من اجل  :مزيل شعر
بأسم  :شركة جولدن كير لتجارة النثريات
العنوان  :الخليل راس الجورة 2250891
عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة 2250891

Trade Mark No.: 23151
In Class: 3
Date: 26/06/2013
In Respect of:
In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE
LITEGARET ALNATHRIAT
Address: HEBRON RAS AL JOURA
Address for Services : HEBRON RAS AL JOURA

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة hair removal
والرسومات الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( ) 161

Trade Mark No.: 23152

العالمة التجارية رقم 23152 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 26/06/2013

التاريخ 2013/06/26 :

In Respect of: SHOES

من اجل  :االحذية

In the name of: MOTAZ MAHMOUD TAHA
YAGHMOUR

بأسم  :معتز محمود طه يغمور

Address: AL KHALIL

العنوان  :الخليل راس الجورة

Address for Services : AL KHALIL

عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة

( ) 162

العالمة التجارية رقم 23153 :
في الصنف 40 :
التاريخ 2013/06/26 :
من اجل  :ذبح الحيوانات
بأسم  :شركة مزارع االمانه للمواشي م.خ.م
العنوان  :نابلس  -دير شرف  -جوال0599358592 :
عنوان التبليغ  :نابلس  -دير شرف  -جوال0599358592 :

Trade Mark No.: 23153
In Class: 40
Date: 26/06/2013
)In Respect of: Animals )slaughtering of
In the name of: Sharikit Mazar›a Al Amaneh
Lilmawashi
Address: Nablus - Deer Sharaf - Jawwal :
0599358592
 Address for Services : Nablus - Deer SharafJawwal : 0599358592

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة ملحمة ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة
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( ) 163

Trade Mark No.: 23154

العالمة التجارية رقم 23154 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 26/06/2013

التاريخ 2013/06/26 :

In Respect of: Broadcasting (Cable television
–), Broadcasting (Radio –), Computer aided
transmission of messages and images, News
agencies, Radio broadcasting, Satellite
transmission, Telecommunications routing and
junction services, Television broadcasting

من اجل  :البث (البث التليفزيوني بنظام الكبل) ,البث
(البث اإلذاعي) ,بث الرسائل والصور بمساعدة الحاسب
اآللي ,وكاالت األنباء ,البث اإلذاعى ,البث عن طريق أقمار
صناعية ,خدمات توجيه وتوصيل اإلتصال عن بعد,
البث التليفزيونى
بأسم  :قناة العرب االخبارية ش ش و

In the name of: AL ARAB NEWS CHANNEL S
PC

العنوان  :صندوق بريد  60306المنامة ،مملكة البحرين

Address: P.O. Box 60306 Manama ,Kingdom of
Bahrain

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

( ) 164

العالمة التجارية رقم 23155 :
في الصنف 38 :

Trade Mark No.: 23155
In Class: 38
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Date: 26/06/2013

العــــــدد التاسع

2013/06/26 : التاريخ

In Respect of: Broadcasting (Cable television
–), Broadcasting (Radio –), Computer aided
transmission of messages and images, News
agencies, Radio broadcasting, Satellite transmission,
Telecommunications routing and junction services,
Television broadcasting

,) البث (البث التليفزيوني بنظام الكبل: من اجل
 بث الرسائل والصور بمساعدة,)البث (البث اإلذاعي
 البث, البث اإلذاعى, وكاالت األنباء,الحاسب اآللي
 خدمات توجيه وتوصيل,عن طريق أقمار صناعية
 البث التليفزيونى,اإلتصال عن بعد

In the name of: AL ARAB NEWS CHANNEL S P C

 قناة العرب االخبارية ش ش و: بأسم

Address: P.O. Box 60306 Manama ,Kingdom of
Bahrain

 مملكة البحرين، المنامة60306  صندوق بريد: العنوان

Address for Services:

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

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

) 165 (

Trade Mark No.: 23156
In Class: 41
Date: 26/06/2013
In Respect of: Amusements, Cine-films (Rental
of –), Cinema facilities (Providing –), Digital
imaging services, Dubbing, Editing (Videotape
–), Educational services, Film production, Live
performances (Presentation of –), Microfilming,
Motion pictures (Rental of –), Movie projectors
and accessories (Rental of –), Movie studios, Movie
theatre facilities (Providing –), News reporters
services, Photography, Production of radio and
television programmes, Production (Videotape film
–), Radio and television programmes (Production

23156 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/06/26 : التاريخ
 االفالم السينمائية (تاجير االفالم, الترفيه: من اجل
 خدمات, توفير تجهيزات السينما,السينمائية
 تجميع, اعادة تسجيل الصوت,التصوير الرقمى
(تجميع شرائط الفيديو عن طريق القطع واعادة
 االداء الحي, انتاج االفالم, خدمات تعليمية,)التنظيم
 ا لتصوير,)(تقديم المسرحيات او الحفالت على الهواء
 شرائط او افالم سينمائية,او النقل على الميكروفيلم
متحركة (تاجير الشرائط او االفالم السينمائية
 االت عرض االفالم السينمائية ولوازمها,)المتحركة

العــــــدد التاسع
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(تاجير االت عرض االفالم السينمائية ولوازمها),
دور صناعة االفالمالسينمائية ,تجهيزات المسارح
السينمائية (توفير تجهيزات المسارح السينمائية),
خدمات مراسلي االخبار ,التصوير الفوتوغرافى ,انتاج
البرامج االذاعية والتليفزيونية ,انتاج (انتاج األفالم
التى تعرض على شرائط الفيديو) ,البرامج االذاعية
والتليفزيونية (انتاج البرامج االذاعية والتليفزيونية),
اجهزة الراديو والتليفزيون (تاجير اجهزة الراديو
والتليفزيون) ,الترفيه عن طريق االذاعة ,اجهزة
التسجيل (تاجير اجهزة التسجيل على شرائط
الفيديو) ,خدمات استديوهات التسجيل ,تاجير
المعدات السمعية ,تاجير كاميرات الفيديو المدمجة
مع اجهزة التسجيل على شرائط الفيديو ,تاجير
األفالم السينمائية ,تاجير معدات االضاءة لالعداد
المسرحى او استديوهات التليفزيون ,تاجير الشرائط
او االفالم السينمائية المتحركة ,تاجير اجهزة عرض
االفالم السينمائية وكمالياتها  ,تاجير اجهزة
الراديو والتليفزيون ,تاجير التسجيالت الصوتية,
خدمات المراسلين (خدمات مراسلي االخبار) ,خدمات
كتابة نصوص السيناريو او البرامج االذاعية او
التليفزيونية ,االستديوهات (استديوهات لتصوير
االفالم السينمائية ) ,الترفيه عن طريق التليفزيون,
برامج التليفزيون (انتاج برامج الراديو والتليفزيون),
اجهزة التليفزيون (تاجير اجهزة الراديو والتليفزيون),
الترجمة ,التعليم ,اعداد شرائط الفيديو ,انتاج االفالم
التى تعرض على شرائط الفيديو ,شرائط الفيديو
(تاجير شرائط الفيديو) ,تسجيل شرائط الفيديو

of –), Radio and television sets (Rental of –),
Radio entertainment, Recorders (Rental of video
cassette –), Recording studio services, Rental of
audio equipment, Rental of camcorders, Rental
of cine-films, Rental of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios, Rental of
motion pictures, Rental of movie projectors and
accessories, Rental of radio and television sets,
Rental of sound recordings, Reporters services
(News –), Scriptwriting services, Studios (Movie –),
Television entertainment, Television programmes
(Production of radio and –), Television sets (Rental
of radio and –), Translation, Tuition, Videotape
editing, Videotape film production, Videotapes
(Rental of –), Videotaping

بأسم  :قناة العرب االخبارية ش ش و

In the name of: AL ARAB NEWS CHANNEL S P C

العنوان  :صندوق بريد  60306المنامة ،مملكة البحرين

Address: P.O. Box 60306 Manama ,Kingdom of
Bahrain

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

العــــــدد التاسع
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( ) 166

العالمة التجارية رقم 23157 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/06/26 :
من اجل  :الترفيه ,االفالم السينمائية (تاجير االفالم
السينمائية ,توفير تجهيزات السينما ,خدمات التصوير
الرقمى ,اعادة تسجيل الصوت ,تجميع (تجميع شرائط
الفيديو عن طريق القطع واعادة التنظيم) ,خدمات
تعليمية ,انتاج االفالم ,االداء الحي (تقديم المسرحيات
او الحفالت على الهواء) ,التصوير او النقل على
الميكروفيلم ,شرائط او افالم سينمائية متحركة (تاجير
الشرائط او االفالم السينمائية المتحركة) ,االت عرض
االفالم السينمائية ولوازمها (تاجير االت عرض االفالم
السينمائية ولوازمها) ,دور صناعة االفالم السينمائية,
تجهيزات المسارح السينمائية (توفير تجهيزات
المسارح السينمائية) ,خدمات مراسلي االخبار ,التصوير
الفوتوغرافى ,انتاج البرامج االذاعية والتليفزيونية,
انتاج (انتاج األفالم التى تعرض على شرائط الفيديو),
البرامج االذاعية والتليفزيونية (انتاج البرامج االذاعية
والتليفزيونية) ,اجهزة الراديو والتليفزيون (تاجير
اجهزة الراديو والتليفزيون) ,الترفيه عن طريق االذاعة,
اجهزة التسجيل (تاجير اجهزة التسجيل على شرائط
الفيديو) ,خدمات استديوهات التسجيل ,تاجير
المعدات السمعية ,تاجير كاميرات الفيديو المدمجة
مع اجهزة التسجيل على شرائط الفيديو ,تاجير األفالم
السينمائية ,تاجير معدات االضاءة لالعداد المسرحى
او استديوهات التليفزيون ,تاجير الشرائط او االفالم
السينمائية المتحركة ,تاجير اجهزة عرض االفالم
السينمائية وكمالياتها,

Trade Mark No.: 23157
In Class: 41
Date: 26/06/2013
In Respect of: Amusements, Cine-films (Rental
of –), Cinema facilities (Providing –), Digital
imaging services, Dubbing, Editing (Videotape
–), Educational services, Film production, Live
performances (Presentation of –), Microfilming,
Motion pictures (Rental of –), Movie projectors
and accessories (Rental of –), Movie studios, Movie
theatre facilities (Providing –), News reporters
services, Photography, Production of radio and
television programmes, Production (Videotape film
–), Radio and television programmes (Production
of –), Radio and television sets (Rental of –),
Radio entertainment, Recorders (Rental of video
cassette –), Recording studio services, Rental of
audio equipment, Rental of camcorders, Rental
of cine-films, Rental of lighting apparatus for
theatrical sets or television studios, Rental of
motion pictures, Rental of movie projectors and
accessories, Rental of radio and television sets,
Rental of sound recordings, Reporters services
(News –), Scriptwriting services, Studios (Movie –),
Television entertainment, Television programmes
(Production of radio and –), Television sets (Rental
of radio and –), Translation, Tuition, Videotape
editing, Videotape film production, Videotapes
(Rental of –), Videotaping
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تاجير اجهزة الراديو والتليفزيون ,تاجير التسجيالت
الصوتية ,خدمات المراسلين (خدمات مراسلي االخبار),
خدمات كتابة نصوص السيناريو او البرامج االذاعية او
التليفزيونية ,االستديوهات (استديوهات لتصوير
االفالم السينمائية ) ,الترفيه عن طريق التليفزيون,
برامج التليفزيون (انتاج برامج الراديو والتليفزيون),
اجهزة التليفزيون (تاجير اجهزة الراديو والتليفزيون),
الترجمة ,التعليم ,اعداد شرائط الفيديو ,انتاج االفالم
التى تعرض على شرائط الفيديو ,شرائط الفيديو (تاجير
شرائط الفيديو) ,تسجيل شرائط الفيديو
بأسم  :قناة العرب االخبارية ش ش و

In the name of: AL ARAB NEWS CHANNEL S P C

العنوان  :صندوق بريد  60306المنامة ،مملكة البحرين

Address: P.O. Box 60306 Manama ,Kingdom of Bahrain

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

( ) 167

العالمة التجارية رقم 23158 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/06/26 :
من اجل  :التمور
بأسم  :شركة الفوعة ذ.م.م.

Trade Mark No.: 23158
In Class: 29
Date: 26/06/2013
In Respect of: Dates
In the name of: Al Foah Company L.L.C.

العنوان  :ص ب  ,18454العين/الساد ,ابو ظبي,
االمارات العربية المتحدة

Address: P.O. Box: 18454, Al Saad, Al Ain, Abu
Dhabi, UAE

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

Address for Services:

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

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 168 (

Trade Mark No.: 23159

23159 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 26/06/2013

2013/06/26 : التاريخ

In Respect of: Dates, Frozen fruits, Fruit chips,
Fruit salads, Fruit, stewed, Fruit-based snack food,
Jams, Milk products, milk shakes, Nuts, prepared,
Salads (Fruit—), Salads (Vegetable—), Snack food
(Fruit-based—), Tofu, Vegetable salads, Yoghurt,
Yogurt

 سلطات, رقائق فواكه, فواكه مجمدة, التمور: من اجل
 اطعمة خفيفة اساسها, فواكه مطبوخة,فواكه
, الحليب المخفوق, منتجات الحليب, مربيات,الفواكه
, سلطات خضروات, سلطات فواكه,مكسرات محضرة
 توفو (فول صويا,اطعمة خفيفة قائمة على الفواكه
) لبن رائب (زبادي, لبن رائب, سلطات خضروات,)مخمر

In the name of: Al Foah Company L.L.C.

.م.م. شركة الفوعة ذ: بأسم

Address: P.O. Box: 18454, Al Saad, Al Ain, Abu
Dhabi, UAE

, ابو ظبي,الساد/ العين,18454  ص ب: العنوان
االمارات العربية المتحدة

Address for Services:

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

) 169 (

Trade Mark No.: 23160
In Class: 34
Date: 26/06/2013
In Respect of: Tobacco, processed and unprocessed;
tobacco products (smoking articles), in particular
cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for smoking,
chewing tobacco, snuff, tobacco for water pipes;
cigarette papers; cigarette tubes; cigarette filters;
matches; smokers’ articles, as far as included in
class 34, especially lighters, ashtrays and cigarettepaper

23160 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
2013/06/26 : التاريخ
 منتجات, التبغ المصنع او غير المصنع: من اجل
, السجائر, بما فيها السيجار,)التبغ (ادوات التدخين
 التبغ, السعوط, التبغ الممضوغ, تبغ التدخين,السيجارول
, فالتر السجائر, انابيب السجائر, اوراق السجائر,لالرجيلة
34  ادوات المدخنين المشمولة في الصنف,الكبريت
 المنفضات واوراق السجائر,خصوصا الوالعات

2013/12/31
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In the name of: Joh. Wilh. von Eicken GmbH

العــــــدد التاسع

 فون ايكين جي ام بي اتش. فيل. جو: بأسم

Address: Drechslerstrasse 1-3, 23556 Lubeck,
Germany

 المانيا, لوبيك23556 ,3-1  ريشسالرشتراسه: العنوان

Address for Services:

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

) 170 (

Trade Mark No.: 23161

23161 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 26/06/2013

2013/06/26 : التاريخ

In Respect of: Tobacco; smokers’ articles; matches

 الكبريت،  أدوات المدخنين،  التبغ: من اجل

In the name of: Trust Tobacco Company

 تراست توباكو كومباني: بأسم

Address: 7604 Kempwood Drive, Houston, Texas
77055, USA

 تكساس, هيوستن, كيمبوود درايف7604 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,77055

Address for Services:

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

) 171 (

Trade Mark No.: 23162
In Class: 36
Date: 30/06/2013
In Respect of: Insurance services ,and Reinsurance

23162 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/06/30 : التاريخ
 خدمات تأمين واعادة التأمين: من اجل

العــــــدد التاسع
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بأسم  :شركة التأمين الوطنية

In the name of: Sharekat Altamin alwataneya

العنوان  :البيرة -ابراج الوطنية

Address: AL-Bireh Al Wataniah Building

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة -ابراج الوطنبة

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

( ) 172

Trade Mark No.: 23163

العالمة التجارية رقم 23163 :

In Class: 12

في الصنف 12 :

Date: 01/07/2013

التاريخ 2013/07/01 :
من اجل  :إطارات العربات والسيارات ،إطارات الدراجات
الهوائية ،إطارات الدراجات النارية ،أغطية لإلطارات،
رقع مطاطية الصقة إلصالح اإلطارات الداخلية
بأسم  :شركة زنتاير انترناشونال ش.م.ل (أوف شور)

In Respect of: Tires for vehicles and cars, tires for
bicycles, tires for motorcycles, covers for tires,
rubber adhesive patches for repairing inner tires
In the name of: ZANTIRE INTERNATIONAL
S.A.L Offshore

العنوان  :شارع مدام كوري ،سنتر منقارة ،بيروت ،لبنان

Address: Minkara Center, Mme Curie Street,
Beirut, Lebanon

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

Address for Services:

( ) 173

العالمة التجارية رقم 23164 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/07/02 :
من اجل  :الزيوت والدهون الصالحة لألكل  ،زيت زيتون

Trade Mark No.: 23164
In Class: 29
Date: 02/07/2013
In Respect of: Edible oils and fats , olve oils

العــــــدد التاسع
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بأسم  :انا جيدا اهتياك ماديليري ساناي في تيكاريت
انونيم سيركيتي

In the name of: ANA GIDA IHTIYAC
MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

العنوان  :اسيرينكوي بي  .تي  .تي  .هاستانيسي
ياني اموت سوق  .رقم  12 :كاديكوي  -اسطنبول

Address: ICERENKOY P.T.T. HASTANESI YANI
>UMUT SOK.NO:12 KADIKOY /ISTANBUL

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

Address for Services:

() 174

Trade Mark No.: 23165

العالمة التجارية رقم 23165 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 02/07/2013

التاريخ 2013/07/02 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية للوقاية والعالج من
امراض واضطرابات الجهاز التنفسي.

In Respect of: Pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of diseases and disorders
of the respiratory system.
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:

() 175

العالمة التجارية رقم 23166 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/07/02 :

Trade Mark No.: 23166
In Class: 9
Date: 02/07/2013

2013/12/31
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In Respect of: Intercommunication systems;
intercommunication systems with TV cameras and
monitors; wireless intercommunication systems; nurse
call intercommunication systems; telecommunication
device and apparatus; computer software; electronic
machines, apparatus and their parts.

 أنظمة االتصال، أنظمة االتصال الداخلي: من اجل
 أنظمة،الداخلي مع كاميرات متلفزة وشاشات
 أنظمة االتصال،االتصاالت الداخلية الالسلكية
 أدوات وأجهزة،الداخلي لطلب المساعدة التمريضية
 الماكنات، برامج الحاسوب،االتصاالت الهاتفية
.واالجهزة االلكترونية وأجزائها

In the name of: AIPHONE KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Aiphone Co., Ltd.)

 آيفون كابوشيكي كايشا (المعروفة ايضا بإسم: بأسم
). لميتد،.آيفون كو

Address: 18, Jinno-Cho 2 Chome, Atsuta-Ku,
Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan

،شي- ناغويا،كو- أتسوتا،كوم2 كو- جينو،18 : العنوان
 اليابان،كن-أيشي

Address for Services:

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

) 176(

Trade Mark No.: 23167
In Class: 9
Date: 02/07/2013

23167 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/07/02 : التاريخ

In Respect of: Intercommunication systems;
intercommunication systems with TV cameras
and monitors; wireless intercommunication
systems; nurse call intercommunication systems;
telecommunication device and apparatus; computer
software; electronic machines, apparatus and their
parts.

 أنظمة االتصال الداخلي، أنظمة االتصال الداخلي: من اجل
 أنظمة االتصاالت الداخلية،مع كاميرات متلفزة وشاشات
 أنظمة االتصال الداخلي لطلب المساعدة،الالسلكية
 برامج، أدوات وأجهزة االتصاالت الهاتفية،التمريضية
. الماكنات واالجهزة االلكترونية وأجزائها،الحاسوب

In the name of: AIPHONE KABUSHIKI KAISHA
(also trading as Aiphone Co., Ltd.)

 آيفون كابوشيكي كايشا (المعروفة ايضا بإسم: بأسم
). لميتد،.آيفون كو

Address: 18, Jinno-Cho 2 Chome, Atsuta-Ku,
Nagoya-Shi, Aichi-Ken, Japan

،شي- ناغويا،كو- أتسوتا،كوم2 كو- جينو،18 : العنوان
 اليابان،كن-أيشي

Address for Services:

، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74 ب.ص
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Trade Mark No.: 23168

العالمة التجارية رقم 23168 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 02/07/2013

التاريخ 2013/07/02 :
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

In the name of: sharikat akluna lelgheda altabei

بأسم  :شركة اكلنا للغذاء الطبيعي

Address: Rammalah - beir Nabala

العنوان  :رام الله  -بير نباال
عنوان التبليغ  :رام الله  -بير نباال

Address for Services : Rammalah - beir Nabala

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الرسومات ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 23169 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/07/02 :

Trade Mark No.: 23169
In Class: 30
Date: 02/07/2013

العــــــدد التاسع
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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.

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: sharikat akluna lelgheda altabei

بأسم  :شركة اكلنا للغذاء الطبيعي

Address: Rammalah - beir Nabala

العنوان  :رام الله  -بير نباال

Address for Services : Rammalah - beir Nabala

عنوان التبليغ  :رام الله  -بير نباال

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

() 179

العالمة التجارية رقم 23170 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/07/03 :
من اجل  :مواد الصيدلة والطب البيطري والمواد الصحية–
أغذية األطفال والمرضى– اللصق الطبية ومواد للتضميد
المواد الخاصة بحشوات األسنان– الشمع المستخدم في
طب األسنان -المواد المطهرة والمعقمة -المستحضرات
الخاصة بإبادة األعشاب والحشرات الضارة -المستحضرات
المضادة للطفيليات –-فوط نسائية.

Trade Mark No.: 23170
In Class: 5
Date: 03/07/2013
In Respect of: Pharmaceutical, veterinary and
sanitary preparations; dietetic substances adapted
for medical use, food for babies; plasters,materials
for dressings; material for stopping teeth, dental
wax;disinfectants; preparations for destroying
vermin; fungicides,herbicides

بأسم  :اوسوكا فارماسيتوكال كو ليمتد

In the name of: Otsuka Pharmacutical Co .,Ltd

العنوان  9-2 :كاندا  -تسوكاساماشي .تشيودا-كو .
طوكيو  .اليابان

Address: 2-9 Kanada Tuskasamachi ,Chiyoda ,
Tokyo , Japan

عنوان التبليغ  :رام الله  -ص ب 447

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23171

العالمة التجارية رقم 23171 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 03/07/2013

التاريخ 2013/07/03 :
من اجل  :النشرات ،الكتيبات ،والنشرات اإلخبارية
والكتب المتعلقة بمواضيع الرعاية الصحية.

In Respect of: Pamphlets, brochures, newsletters
and books relating to healthcare topics.
In the name of: AbbVie Inc.

بأسم  :أبفيي إنك.
العنوان  :وان نورث واوكيجان رود ،نورث شيكاغو ،أي
أل  ،60064الواليات المتحدة االمريكية.

Address: 1 North Waukegan Road, North Chicago,
IL 60064, USA.
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

() 181

العالمة التجارية رقم 23172 :
في الصنف 44 :
التاريخ 2013/07/03 :
من اجل :توفير المعلومات الطبية ،وباألخص
المعلومات المتعلقة بالظروف الطبية والعالجات
والمنتجات للمرضى والمتخصصين في الرعاية
الصحية؛ استشارات طبية ،وباالخص تقديم المشورة
للمتخصصين في الرعاية الصحية فيما يتعلق
بالشروط الطبية والعالج.
بأسم  :أبفيي إنك.
العنوان  :وان نورث واوكيجان رود ،نورث شيكاغو ،أي
أل  ،60064الواليات المتحدة االمريكية.
عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط6

Trade Mark No.: 23172
In Class: 44
Date: 03/07/2013
In Respect of: Providing medical information,
namely, information regarding medical conditions,
treatments and products to patients and healthcare
professionals; medical consultation, namely,
providing advice to healthcare professionals
regarding medical conditions and treatment.

In the name of: AbbVie Inc.
Address: 1 North Waukegan Road, North Chicago,
IL 60064, USA.
Address for Services:
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Trade Mark No.: 23173

23173 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 03/07/2013

2013/07/03 : التاريخ

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

 مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى: من اجل
 مستحضرات تنظيف، تستعمل في غسل وكي المالبس
،  زيوت عطريه،  عطور، وصقل وجلي وكشط صابون
غسول ( لوشن ) للشعر

In the name of: WAJDI MA›ZOZ AHMAD
SHEKH ALI

 وجدي معزوز احمد شيخ علي: بأسم

Address: KOFOR LAQIF . QALQELYA JAWWAL 0599987736

0599987736 :  جوال-  قلقيليه.  كفر القف: العنوان

Address for Services : KOFOR LAQIF .
QALQELYA - JAWWAL 0599987736

:  جوال-  قلقيليه.  كفر القف: عنوان التبليغ
0599987736

) 183(

Trade Mark No.: 23174
In Class: 35
Date: 04/07/2013
In Respect of: ; business and business advertising
and billboards
In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE
LITEGARET ALNATHRIAT
Address: HEBRON RAS AL JOURA
Address for Services : HEBRON RAS AL JOURA

23174 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/07/04 : التاريخ
. األعمال المهنيةو اإلعالن و اللوحات االعالنية: من اجل
 شركة جولدن كير لتجارة النثريات: بأسم
2250891  الخليل راس الجورة: العنوان
2250891  الخليل راس الجورة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 23175

العالمة التجارية رقم 23175 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 04/07/2013

التاريخ 2013/07/04 :

In Respect of: perfume pen

من اجل  :اقالم من العطور

In the name of: SHARIKAT GOLDEN CARE
LITEGARET ALNATHRIAT

بأسم  :شركة جولدن كير لتجارة النثريات

Address: HEBRON RAS AL JOURA

العنوان  :الخليل راس الجورة 2250891

Address for Services : HEBRON RAS AL JOURA

عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة 2250891
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العالمة التجارية رقم 23176 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/07/04 :
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  -على المثلجات–
الثلج -عسل النحل والعسل األسود -على الملح– الخردل–
الفلفل– التوابل– الخل– الصلصات
بأسم  :شركة سما للصناعات الغذائية
العنوان  :نابلس  -بيت ايبا
عنوان التبليغ  :نابلس  -بيت ايبا

Trade Mark No.: 23176
In Class: 30
Date: 04/07/2013
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: shareiket sama lelsna t al ghtha eh
,
Address: nablus - share bat iba
Address for Services : nablus - share’ bat iba
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Trade Mark No.: 23177

العالمة التجارية رقم 23177 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/07/04 :
من اجل  :التبغ وأدوات المدخنين وأعواد الثقاب

In Class: 34
Date: 04/07/2013
In Respect of: Al Tabegh W Adwat AlMudakhnen
W A’awad AlTheqab

بأسم  :شركة النسور للصناعة والتسويق

In the name of: Al-Nosour llsenaa’ w altasweq

العنوان  :رام الله ،ترمسعيا ،شارع ابو فالح ،بجانب
مسجد الفاروق
عنوان التبليغ :رام الله ،ترمسعيا ،شارع ابو فالح ،بجانب
مسجد الفاروق

Address: Ramallah, Turmus’ayya, sharea Abu
Falah, bejanb masjed alfarouq
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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العالمة التجارية رقم 23178 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/07/04 :
من اجل  :التبغ الخام والمصنوع– وات التدخين-
الكبريت والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر).
بأسم  :شركة النسور للصناعة والتسويق
العنوان  :رام الله ،ترمسعيا ،شارع ابو فالح ،بجانب
مسجد الفاروق
عنوان التبليغ  :رام الله ،ترمسعيا ،شارع ابو فالح،
بجانب مسجد الفاروق

Trade Mark No.: 23178
In Class: 34
Date: 04/07/2013
In Respect of: Tobacco; smokers› articles; matches
In the name of: Al-Nosour llsenaa’ w altasweq
Address: Ramallah, Turmus’ayya, sharea Abu
Falah, bejanb masjed alfarouq
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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Trade Mark No.: 23179

العالمة التجارية رقم 23179 :

In Class: 34

في الصنف 34 :

Date: 04/07/2013

التاريخ 2013/07/04 :
من اجل  :التبغ الخام والمصنوع– وات التدخين-
الكبريت والثقاب– الوالعات (كهربائية– ازية– حجر).

In Respect of: Tobacco; smokers› articles; matches

بأسم  :شركة النسور للصناعة والتسويق

In the name of: Al-Nosour llsenaa’ w altasweq

العنوان  :رام الله ،ترمسعيا ،شارع ابو فالح ،بجانب
مسجد الفاروق

Address: Ramallah, Turmus’ayya, sharea Abu
Falah, bejanb masjed alfarouq

عنوان التبليغ  :الله  ،ترمسعيا ،شارع ابو فالح ،بجانب
مسجد الفاروق

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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العالمة التجارية رقم 23180 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/07/07 :
من اجل  :ادوات صحية .عوامة محبس.
بأسم  :حنان نيروخ

Trade Mark No.: 23180
In Class: 6
Date: 07/07/2013
In Respect of: SENAITORY WARE .FLOAT VOLVE
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 - stSalem Jobran Stores

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الرسومات ذات االستخدام العام بمعزل
عن العالمة
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Trade Mark No.: 23181

العالمة التجارية رقم 23181 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 07/07/2013

التاريخ 2013/07/07 :

In Respect of: Coffee, tea, KETSHUP,

من اجل  :شاي قهوة كاتشاب وصلصة البندورة

In the name of: SHAREKAT ALL LALLAYTH
LLENMA‘A

بأسم  :شركة الليث لالنماء

Address: JENIN -HAY ALBASATEEN

العنوان  :جنين -حي البساتين

Address for Services : JENIN -HAY
ALBASATEEN

عنوان التبليغ  :جنين -حي البساتين

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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العالمة التجارية رقم 23182 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/07/07 :
من اجل  :االحذية والمالبس
بأسم  :شركة ريفانج لصناعة وتجارة االحذية والمالبس
العنوان  :الخليل سوق االندلس
عنوان التبليغ  :الخليل سوق االندلس

Trade Mark No.: 23182
In Class: 25
Date: 07/07/2013
In Respect of: clothes and shoes
In the name of: revang manufacture and trade in
clothes and shoes
Address: hebron
Address for Services : hebron
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Trade Mark No.: 23184

العالمة التجارية رقم 23184 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 07/07/2013

التاريخ 2013/07/07 :
من اجل  :واألعمال المهنية وخدمات اإلعالن واللوحات
االعالنية

In Respect of: buisness and professional service
advertisng and billboards
In the name of: one for media production company

بأسم  :شركة ون لالنتاج االذاعي

Address: hebron

العنوان  :الخليل دائرة السير

Address for Services : hebron

عنوان التبليغ  :الخليل دائرة السير
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العالمة التجارية رقم 23185 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/07/07 :
من اجل  :البن او القهوة؛ الشاي؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛
والتابيوكا؛ الساجو؛ بدائل القهوة او البن االصطناعي؛
الدقيق و المستحضرات المصنوعة من الحبوب و
الخبز والفطائر والحلويات؛ الشوكوالتة ،ومنتجات
واصابع الشوكوالتة؛ والبسكويت ،البسكويت المحشي
والمغطى ،والبسكويت الهش ،الكعك او الكيك،
البسكويت الرقيق (الويفر) ،الحلوى والسكاكر؛ عسل
النحل والعسل األسود والدبس؛ الخميرة ،مسحوق
الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصة (توابل)؛
البهارات؛ البوظة (اآليس كريم) ،الثلج والمثلجات

Trade Mark No.: 23185
In Class: 30
Date: 07/07/2013
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice,

tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery,

chocolates, chocolate products and bars, biscuits,
filled and coated biscuits, cookies, cakes, wafers,

candies, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; icecreams, ices

العــــــدد التاسع
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In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM
SIRKETI

بأسم  :يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي
العنوان  :كيسيكلي ماه .فيراه كاد .كيسيكلي
سيسمي اس كيه .رقم 4/2:بي .كامليسا ،اوسكودار /
اسطنبول ،تركيا

Address: Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme
Sk. No:2/4 B.Camlica, Uskudar / ISTANBUL,
TURKEY

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

Address for Services:

() 194

Trade Mark No.: 23186

العالمة التجارية رقم 23186 :

In Class: 32

في الصنف 32 :
التاريخ 2013/07/08 :

Date: 08/07/2013

من اجل  :مشروب طاقة

In Respect of: energy drink
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

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

() 195

العالمة التجارية رقم 23187 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/07/08 :

Trade Mark No.: 23187
In Class: 34
Date: 08/07/2013

2013/12/31
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In Respect of: Tobacco whether manufactured or
unmanufactured; tobacco products; tobacco substitutes,
none being for medicinal or curative purposes; hand
rolling tobacco; cigarettes; cigarette papers, cigarette
tubes, cigarette filters, pocket cigarette rolling
machines, hand held machines for injecting tobacco
into paper tubes; smokers› articles and matches

العــــــدد التاسع

, منتجات التبغ, التبغ المصنع او غير المصنع: من اجل
 التبغ,بدائل التبغ ليست لالغراض الطبية او العالجية
 انابيب, اوراق السجائر, السجائر,الملفوف يدويا
 ادوات لف السجائر الموضوعة, فالتر السجائر,السجائر
, ادوات يدوية لحقن التبغ في انابيب ورقية,بالجيب
الكبريت وادوات المدخنين

In the name of: Imperial Tobacco Limited

 امبيريال توباكو ليمتد: بأسم

Address: P.O. Box 244, Upton Road, Bristol BS99
7UJ, United Kingdom

99 بريستول بي اس, اوبتون رود,244  ص ب: العنوان
 المملكة المتحدة,يوجيه7

Address for Services:

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

) 196(

Trade Mark No.: 23188
In Class: 4
Date: 08/07/2013

23188 : العالمة التجارية رقم
4 : في الصنف
2013/07/08 : التاريخ

In Respect of: Fluids (Cutting –), Industrial grease,
Industrial oil, Lubricants, Lubricating grease,
Lubricating oil, Motor oil

, زيت صناعي, شحم صناعي,) مائع (مائع للقطع: من اجل
 زيت موتورات, زيت تشحيم, دهون تشحيم,زيوت تشحيم

In the name of: Nicola Abu Khader & Sons L.L.C.

.م.م. شركة نقوال ابو خضر واوالده ذ: بأسم

Address: Amman, Jordan
Address for Services:

 المملكة االردنية الهاشمية, عمان: العنوان
P.O Box 3800 Al-Beereh /AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ

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

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23189

العالمة التجارية رقم 23189 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 08/07/2013

التاريخ 2013/07/08 :

In Respect of: Clothes,shoes,Accessories

من اجل  :المالبس ،االحذية ،االكسسوارات

In the name of: OshKosh B›Gosh ,Inc

بأسم  :شركة اوشكوش ب جوش
العنوان  :شركة اوشكوش ب جوش مبنى  206شارع ستات
ويسكانسن رقم  54901الواليات المتحدة االمريكية

Address: OSHKOSH BGOSH INC 206 STATE

عنوان التبليغ  :شركة بنات محمود ابو عين رام الله
وسط البلد شارع مدارس الفرندز للبنات عمارة الزمردة
الطابق الرئيسي رقم هاتف 2950634

Address for Services:

STREET OSHKOSH WI 54901 USA

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

()198

العالمة التجارية رقم 23190 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/07/08 :
من اجل  :المالبس  ،االحذية  ،االكسسوارات
بأسم  :شركة كارترز واوشكوش

Trade Mark No.: 23190
In Class: 25
Date: 08/07/2013
In Respect of: Clothes,shoes,Accessories
In the name of: The William Carter Company

العنوان  :شركة وليام كارتر غرفة  900شارع بيتش
تري اتالنتا والية جورجيا رقم 30309

Address: THE WILLIAM CARTERS CO SUITE 900
1170 PEACHTREE STREET NW ATALANTA GA
30309 USA

عنوان التبليغ  :شركة بنات محمد ابو عين رام الله وسط
البلد شارع الفرندز للبنات مقابل االنجلوز عمارة الزمردة
الطابق االول الشارع الرئيسي رقم هاتف 2950634

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام األرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة.
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Trade Mark No.: 23191

العالمة التجارية رقم 23191 :

In Class: 7

في الصنف 7 :

Date: 10/07/2013

التاريخ 2013/07/10 :

In Respect of: power tools by electrical motor

من اجل  :العدد واالالت التي تعمل بمحرك كهربائي

In the name of: sharikat f h sh liltijarah al 3amah

بأسم  :شركة ف ح ش للتجارة العامة

Address: alkhalil eisa

العنوان  :الخليل دوار الشعراوي عيصى

() 200

العالمة التجارية رقم 23192 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/07/10 :
من اجل  :مستحضرات التجميل؛ مستحضرات العناية
بالشعر ،مستحضرات غبر طبية للعناية بالبشرة؛
مستحضرات التجميل للعناية بالجسم؛ عطور
لالستعمال الشخصي؛ الزيوت األساسية لالستعمال
الشخصي؛ مستحضرات التجميل للعناية بالجسم
والجمال ،والصابون لالستعمال الشخصي.
بأسم  :أفيدا كوربوريشن

Trade Mark No.: 23192
In Class: 3
Date: 10/07/2013
;In Respect of: Cosmetics; hair care preparations
non-medicated skin care preparations; cosmetic
preparations for body care; fragrances for personal
use; essential oils for personal use; body and beauty
care cosmetics; soaps for personal use.

In the name of: Aveda Corporation

العنوان  4000 :فياسينت ريج درايف  ،مينابوليس ،
مينيسوتا  ، 55449الواليات المتحدة األمريكية

Address: 4000 Pheasant Ridge Drive, Minneapolis,
Minnesota 55449,

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

Address for Services:

2013/12/31
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Trade Mark No.: 23193
In Class: 35
Date: 10/07/2013
In Respect of: Advertising; advisory services for
business management; business administration;
office functions; retail store services featuring
clothing, footwear, headwear, buckles (clothing
accessories), bags, leather, imitation leather,
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair ornaments
(not of precious metal), cosmetics, toiletries,
fragrances for personal use, deodorants for personal
use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys, games
and sporting equipment (other than golf articles/
climbing articles);Online retail store services
featuring clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles);promoting the goods and
services of others by placing advertisements and
promotional displays on an electronic site

23193 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/07/10 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات النصائح إلدارة: من اجل
األعمال؛ خدمات تسيير شؤون األعمال التجارية؛ خدمات
أعمال المكاتب؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي
تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم
(إكسسوارات المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة
والجلود المقلدة والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة
الشعر (ليست من المعادن النفيسة) ومستحضرات
التجميل ومستحضرات الزينة والعطور لالستخدام
الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات الحالقة
)والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا
)واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا
والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة
(هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء
 أدوات التسلق)؛ خدمات متاجر البيع/ أدوات الغولف
بالتجزئة على اإلنترنت التي تعرض المالبس والبسة
)القدم وأغطية الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس
والحقائب والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات
الشمسية والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات الزينة
والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة
لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام
)ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات (هدايا
)وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا
وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني
المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب
 أدوات/ والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف

العــــــدد التاسع

2013/12/31

التسلق)؛ خدمات الترويج للبضائع والخدمات لآلخرين
من خالل وضع العروض الدعائية والترويجية على
المواقع اإللكترونية التي باإلمكان الوصول إليها من خالل
شبكة الحاسوب؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة من خالل
كتالوجات الطلب البريدي التي تعرض المالبس والبسة
القدم وأغطية الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس)
والحقائب والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات
الشمسية والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل
للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات
(هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية
(هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا)
وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى
واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف
 /أدوات التسلق)؛ خدمات الترويج للمبيعات من خالل
برامج التحفيز والجوائز والوالء للزبائن لمتاجر البيع
بالتجزئة التي تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية
الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب
والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن النفيسة)
ومستحضرات التجميل ومستحضرات الزينة والعطور
لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة
لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام
ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات (هدايا)
وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا)
وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني
المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب
والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف  /أدوات
التسلق).
بأسم  :بانانا ريبابلك (آي تي أم) إنك.
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accessible through a computer network; retail
store services through mail order catalogues
featuring clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles); sales promotion for
others through customer incentive, reward and
loyalty programs for retail stores in the field of
clothing, footwear, headwear, buckles (clothing
accessories), bags, leather, imitation leather,
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair ornaments
(not of precious metal), cosmetics, toiletries,
fragrances for personal use, deodorants for personal
use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles.

In the name of: Banana Republic (ITM) Inc.

العنوان  2 :فالستوم ستريت  ،سان فرانسيسكو ،
كاليفورنيا  ، 94105الواليات المتحدة األمريكية

Address: 2 Folsom Street, San Francisco,
California, 94105 United States

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23194

العالمة التجارية رقم 23194 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 10/07/2013

التاريخ 2013/07/10 :

In Respect of: baby diapers

من اجل  :حفاضات اطفال
بأسم  :الشركة الرباعية للتجارة والصناعة والمقاوالت
العامة

In the name of: al sharika al rubaeah lltigara wa al
sinaa wa al mukawatat al ammah
Address: al khalil wad al hareeh

العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير

Address for Services : al khalil wad al hareeh

عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير

() 203

العالمة التجارية رقم 23195 :
في الصنف 21 :
التاريخ 2013/07/10 :

Trade Mark No.: 23195
In Class: 21
Date: 10/07/2013

من اجل  :الكاسات المصنوعة من البالستيك والكرتون

In Respect of: cups made from plastic or carton

بأسم  :الشركة الرباعية للتجارة والصناعة والمقاوالت
العامة

In the name of: al sharika al rubaeah lltigara wa al
sinaa wa al mukawatat al ammah

العنوان  :الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير
عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بجانب صالة السفير

Address: al khalil wad al hareeh
Address for Services : al khalil wad al hareeh

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

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23196

العالمة التجارية رقم 23196 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 11/07/2013

التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل
في غسل وكي المالبس ،مستحضرات تنظيف وصقل
وجلي وكشط ،صابون  ،عطور ،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 اوسكار للتجارة واالستثمار

In the name of: SHARIKET OSCAR LE LTIJARA
WAL ISTETHMAR
 Address: TALL KARM- PALESTINEJAWWAL:0598316000

العنوان  :طولكرم  -فلسطين

Address for Services : TALL KARMPALESTINE - JAWWAL:0598316000

عنوان التبليغ  :طولكرم  -فلسطين

() 205

العالمة التجارية رقم 23198 :
في الصنف 44 :
التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :معدات وخدمات مساعدة للمعاقين حركيا
بأسم  :شركة أوتوزون لتجارة المركبات
العنوان ، 7 :شارع عقبة بن نافع  ،المنطقة الصناعية -
البيرة  -فلسطين
عنوان التبليغ:

Trade Mark No.: 23198
In Class: 44
Date: 11/07/2013
In Respect of: Aid Equipment&Services for
physically Handicapped
In the name of: Autozone Automobile Trading Co. Ltd
Address: 7Uqba ibn Nafe›St .,Industrial Zone ,
Bireh, Palestine
Address for Services : Tel (02( 2400565,

Fax (02) 2400566 E-mail: nader.Khteeb@ peugeot.ps

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.: 23202

23202 : العالمة التجارية رقم

In Class: 45

45 : في الصنف

Date: 14/07/2013

2013/07/14 : التاريخ

In Respect of: Social services provided to meet
the needs of others, the implementation of the
comprehensive work in community development,
social
awareness,
Community
services,
Development services in all areas, planning,
preparing and management of the Social services.

 الخدمات االجتماعية المقدمة لتلبية: من اجل
 تنفيذ العمل الشمولي في التنمية،احتياجات االخرين
، الخدمات المجتمعية، توعية اجتماعية،المجتمعية
 تنظيم وإعداد،الخدمات التنموية في كافة المجاالت
.وإدارة البرامج المجتمعية

In the name of: Sharkeet Al Markaz Al Maaser
Lel Derasat W Tahlel Al Syassat Al Mosahema Al
Khososya Al Mahdoda.

 شركة المركز المعاصر للدراسات وتحليل: بأسم
.السياسات المساهمة الخصوصية المحدودة

Address: Nablus / West Bank.

. الضفة الغربية/  نابلس: العنوان

Address for Services:

6 ط/ مركز البيرة التجاري، البيرة: عنوان التبليغ

) 207(
Trade Mark No.: 23203
In Class: 1
Date: 14/07/2013
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 for
preserving foodstuffs; tanning substances; adhesives
used in industry.
In the name of: Exxon Mobil Corporation

23203 : العالمة التجارية رقم
1 : في الصنف
2013/07/14 : التاريخ
 المواد الكيماوية التي تستخدم في الصناعة: من اجل
والتجارب العلمية والتصوير الفوتوغرافي والزراعة وفالحة
 الراتينجات االصطناعية،وزراعة البساتين وغرس الغابات
 مركبات،  االسمدة،  البالستيك غير المعالج، غير المعالجة
 المواد، مستحضرات سقي ولحام المعادن، اطفاء الحرائق
،  مواد الدباغة، الكيماوية الخاصة بحفظ المواد الغذائية
.المواد الالصقة التي تستخدم في الصناعة
 إكسون موبيل كوربوريشن: بأسم

العــــــدد التاسع
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العنوان  5959 :الس كوليناس بوليفارد  ،إيرفينغ ،
تكساس  ، 2298-75039الواليات المتحدة األمريكية

Address: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, U.S.A.

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

Address for Services:

() 208
Trade Mark No.: 23204

العالمة التجارية رقم 23204 :

In Class: 4

في الصنف 4 :

Date: 14/07/2013

التاريخ 2013/07/14 :
من اجل  :الزيوت والشحوم الصناعية ،مواد التشحيم،
مركبات امتصاص الغبار ومركبات الترطيب والربط،
الوقود بما في ذلك وقود المحركات ومواد االضاءة،
الشموع وفتائل اإلضاءة.

;In Respect of: Industrial oils and greases
lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuels (including motor spirit) and
illuminants; candles and wicks for lighting.
In the name of: Exxon Mobil Corporation

بأسم  :إكسون موبيل كوربوريشن
العنوان  5959 :الس كوليناس بوليفارد  ،إيرفينغ ،
تكساس  ، 2298-75039الواليات المتحدة األمريكية

Address: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, U.S.A.

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

Address for Services:

() 209
العالمة التجارية رقم 23205 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/07/14 :
من اجل  :مواد الدعاية ،الكتيبات ،والمطبوعات.
بأسم  :إكسون موبيل كوربوريشن
العنوان  5959 :الس كوليناس بوليفارد  ،إيرفينغ ،
تكساس  ، 2298-75039الواليات المتحدة األمريكية

Trade Mark No.: 23205
In Class: 16
Date: 14/07/2013
In Respect of: Advertising materials; brochures,
printed matter.
In the name of: Exxon Mobil Corporation
Address: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, U.S.A.

العــــــدد التاسع
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Address for Services:

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

()210

Trade Mark No.: 23206

العالمة التجارية رقم 23206 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 14/07/2013

التاريخ 2013/07/14 :
من اجل  :إعالنات الشركات.

In Respect of: Corporate advertisements .

بأسم  :إكسون موبيل كوربوريشن

In the name of: Exxon Mobil Corporation

العنوان  5959 :الس كوليناس بوليفارد  ،إيرفينغ ،
تكساس  ، 2298-75039الواليات المتحدة األمريكية

Address: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, U.S.A.

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

Address for Services:

()211

العالمة التجارية رقم 23207 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/07/14 :
من اجل  :التعليم  ،خدمات التدريب  ،التسلية والترفيه
 ،النشاطات الرياضية والثقافية بما في ذلك :إعالنات
الشركات وبيانات المصلحة العامة المتصلة الصناعات
البترولية والكيميائية .
بأسم  :إكسون موبيل كوربوريشن

Trade Mark No.: 23207
In Class: 41
Date: 14/07/2013
;In Respect of: Education; providing of training
;entertainment; sporting and cultural activities
including: corporate advertisements and public
interest statements relating to the petroleum and
chemical industries.
In the name of: Exxon Mobil Corporation

العنوان  5959 :الس كوليناس بوليفارد  ،إيرفينغ ،
تكساس  ، 2298-75039الواليات المتحدة األمريكية

Address: 5959 Las Colinas Boulevard, Irving,
Texas 75039-2298, U.S.A.

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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() 212

Trade Mark No.: 23208

العالمة التجارية رقم 23208 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 14/07/2013

التاريخ 2013/07/14 :

In Respect of: cosmetics

من اجل  :مستحضرات تجميل
بأسم :زهرة الفالمنجو لمستحضرات التجميل
الطبيعية
العنوان  :جبل المنارة  -شارع بو اطالب  -مجمع الباقوي
 /عمان  -االردن
عنوان التبليغ  :جنين قباطية  -الشارع العام  -قرب
البلدية 0598629567

In the name of: zahret alfalmningo lemostahdarat
al tajmeel
Address: jabal almanara -aabu taleb st . - al baqawi
bldg
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

() 213

العالمة التجارية رقم 23209 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/07/11 :
من اجل :االجهزة الكهربائية والعلمية ،أنظمة الحاسوب
المستعملة في مكاتب تأجير السيارات وهدفها
متابعة الحجوزات والمركبات والمحافظة على البيانات
المتعلقة بالمركبات والزبائن والتأجيرات ،أنظمة
الحاسوب المتعلقة بتأجير المركبات وتسجيلها،

Trade Mark No.: 23209
In Class: 9
Date: 11/07/2013
;In Respect of: Electrical and scientific apparatus
computer software for use in vehicle rental offices
used to track reservations and vehicles, and
maintaining data concerning vehicles, customers,
and rentals; computer software related to vehicle
rentals, recorded; downloadable software in the
nature of a mobile application for vehicle rental or

العــــــدد التاسع
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أنظمة قابلة للتحميل على شكل جهاز محمول لخدمات
استئجار وتأجير المركبات ،نظام توجيه عالمي (جي
بي اس) ،كشك يحتوي على اجهزة حاسوب متفاعلة
وأجهزة حاسوب وتوابع الحاسوب وأنظمة تشغيل
الحاسوب لالستعمال في خدمات تأجير واستئجار
المركبات ،أجهزة تحديد المسار للمركبات ،أجهزة
المذياع من خالل االقمار الصناعية ،أجهزة االتصال عن
بعد وشبكة البيانات وتحديدا معدات لنقل وتجميع
اتصاالت الصوت والبيانات والفيديو عبر بنية تحتية
وشبكات اتصاالت متعددة وبروتوكالت االتصاالت.

;)leasing services; global positioning system (GPS
interactive computer kiosks comprising computers,
computer hardware, computer peripherals, and
computer operating software, for use in vehicle
rentals or leasing services; navigation apparatus
for vehicles; satellite radios; telecommunications
and data networking hardware, namely, devices
for transporting and aggregating voice, data, and
video communications across multiple network
infrastructures and communications protocols.

In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

() 214

العالمة التجارية رقم 23210 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :المركبات ،السيارات ،باصات تعمل بالمحرك،
الباصات واالجزاء االنشائية التابعة لها ،إطارات
لوحات الترخيص ،مركبات تعمل بالمحركات وتحديدا
السيارات والتركات والشاحنات والمركبات الغراض
رياضية واالجزاء االنشائية التابعة لها ،المقطورات.
بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.

Trade Mark No.: 23210
In Class: 12
Date: 11/07/2013
;In Respect of: Vehicles; automobiles; motor buses
buses and structural parts therefor; license plate
frames; motor vehicles, namely, automobiles,
trucks, vans, sport utility vehicles and structural
parts therefor; trailers.
In the name of: WIZARD CO., INC.

العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:
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العــــــدد التاسع

) 215(

Trade Mark No.: 23211

23211 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16

16 : في الصنف

Date: 11/07/2013

2013/07/11 : التاريخ

In Respect of: Paper goods and printed matter;
booklets in the field of travel, vehicle rental,
transportation; calendars; magazines featuring
travel; pens; tourist brochure; travel books; maps;
printed forms; printed matter, namely, paper
signs, books, manuals, curriculum, newsletters,
informational cards and brochures in the field of
travel, vehicle rental, and transportation.

 الكتيبات في، بضائع ورقية والمواد المطبوعة: من اجل
، الرزنامات،مجال السفر وتأجير المركبات والمواصالت
 البروشورات، االقالم،المجالت المختصة بالسفر
 النماذج، الخرائط، كتب تتعلق بالسفر،السياحية
 المواد المطبوعة وتحديدا مؤشرات الورقية،المطبوعة
والكتب والكتيبات والمناهج والرسائل االخبارية
والبطاقات االعالمية والبروشورات في مجال السفر
.وتأجير السيارات والمواصالت

In the name of: WIZARD CO., INC.

. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 216(

Trade Mark No.: 23212
In Class: 35
Date: 11/07/2013
In Respect of: Advertising and business services;
business administration in the field of transport and
delivery; customer loyalty services and customer
club services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; offering business management

23212 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/07/11 : التاريخ
 ادارة االعمال في، خدمات االعالن واالعمال: من اجل
 خدمات الوالء للزبائن وخدمات،مجال النقل والتوصيل
،او اعالنية/نوادي الزبائن الغراض تجارية وترويجية و
/عرض المساعدة في مجال ادارة االعمال لتأسيس و
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assistance in the establishment and/or operation of
vehicle rental and leasing facilities; on-line retail
store services featuring motor vehicles; providing
incentive award programs for customers through
issuance and processing of loyalty points for on-line
purchase of company›s goods and services; providing
incentive award programs for customers through
the issuance and processing of loyalty coupons for
frequent use of participating businesses; providing
public sector contract vehicle management;
providing transportation documentation for others;
transportation management services, namely,
planning and coordinating transportation of people
for others

العــــــدد التاسع

 خدمات،او ادارة عمليات استئجار وتأجير السيارات
البيع بالمفرق الفورية من خالل الحاسوب في مجال
 توفير برامج حوافز ومكافآت للزبائن من،السيارات
خالل اصدار ومعالجة نقاط الوالء للشراء الفوري من
 توفير برامج،خالل الحاسوب لبضائع وخدمات الشركات
الحوافز والمكافآت للزبائن من خالل اصدار ومعالجة
،كوبونات الوالء لالستعمال المتكرر لالعمال المشاركة
 توفير خدمات،توفير عقود ادارة مركبات للقطاع العام
 خدمات ادارة النقل وتحديدا،نقل الوثائق لالخرين
.تخطيط وتنسيق نقل االشخاص للغير

In the name of: WIZARD CO., INC.

. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 217(

Trade Mark No.: 23213
In Class: 36
Date: 11/07/2013
In Respect of: Financial services; providing
vouchers for payment of transportation expenses.
In the name of: WIZARD CO., INC.

23213 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/07/11 : التاريخ
 توفير االيصاالت لدفع، الخدمات المالية: من اجل
.مصاريف التنقل
. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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() 218

Trade Mark No.: 23214

العالمة التجارية رقم 23214 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 11/07/2013

التاريخ 2013/07/11 :
من اجل :خدمات التصليح ،خدمات المساعدة على
جانب الطريق التي تقدم في الحاالت الطارئة وتحديدا
االجابة على المكالمات التي تطلب المساعدة على
جانب الطريق ولتغيير البناشر ولتوفير الوقود في
الحاالت الطارئة وتشغيل البطارية.

In Respect of: Repair services; emergency roadside
assistance services, namely, responding to calls for
roadside assistance, flat tire changing, emergency
fuel supplying, and battery jump starting.

In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

()219

العالمة التجارية رقم 23215 :
في الصنف 39 :
التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :خدمات النقل والتخزين ،تنظيم الرحالت
السياحية ،النقل بالباصات ،تأجير السيارات ،النقل
بالسيارات ،خدمات السواقين ،تنسيق ترتيبات السفر
لالفراد و/او للمجموعات ،خدمات تقديم المساعدة
للطوارئ بجانب الطرق وتحديدا خدمات السحب والرفع
بواسطة الونش وتسليم المفتاح ،تأجير المركبات،
تأجير السيارات ،تأجير التركات ،تأجير المركبات ،اجراء
الحاسوب للتنقل ،نقل المسافرين ،توفير بيانات

Trade Mark No.: 23215
In Class: 39
Date: 11/07/2013
;In Respect of: Transportation and storage services
;arranging travel tours; bus transport; car rental
car transport; chauffeur services; coordinating
;travel arrangements for individuals and for groups
emergency roadside assistance services, namely,
;towing, winch-out and key delivery services
leasing of automobiles; leasing of cars; leasing of
trucks; leasing of vehicles; making reservations and
bookings for transportation; online transportation
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reservation services; passenger transport; providing
an on-line searchable computer database featuring
information on travel; Provision of travel
information; rental car reservation; rental of moving
vans; rental of GPS equipment for navigational
purposes; rental of trucks; rental of vehicles;
transport of travellers; transportation consulting;
transportation information; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for
transportation; transportation reservation services;
travel clubs; travel route planning; vehicle driving
services.

العــــــدد التاسع

محوسبة فورية قابلة للتفتيش تتعلق بمعلومات عن
، حجز تأجير السيارات، توفير معلومات عن السفر،السفر
 تأجير معدات نظام،تأجير الشاحنات الغراض النقل
 تأجير،التوجيه العالمي (جي بي اس) الغراض التنقل
 تقديم، نقل المسافرين، تأجير المركبات،التركات
، معلومات عن النقل،االستشارات المتعلقة بالنقل
خدمات وكاالت السفر وتحديدا اجراء الحجوزات وتأكيد
، نوادي السفر، خدمات حجوزات التنقل،الحجوزرات للنقل
. خدمات سياقة السيارات،تخطيط مسالك السفر

In the name of: WIZARD CO., INC.

. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at 6
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 220(

Trade Mark No.: 23216
In Class: 41
Date: 11/07/2013
In Respect of: Education and entertainment;
membership club services.
In the name of: WIZARD CO., INC.

23216 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/07/11 : التاريخ
. خدمات عضوية النوادي، التعليم والترفيه: من اجل
. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23217

العالمة التجارية رقم 23217 :

In Class: 42

في الصنف 42 :

Date: 11/07/2013

التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :خدمات الحاسوب والخدمات العلمية ،توفير
شبكة معلومات الكترونية التي تمكن المستخدمين
من اجراء حجوزات السفر.

In Respect of: Computer and scientific; providing a
web site featuring technology that enables users to
book travel.
In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

() 222

العالمة التجارية رقم 23218 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :االجهزة الكهربائية والعلمية ،أنظمة الحاسوب
المستعملة في مكاتب تأجير السيارات وهدفها متابعة
الحجوزات والمركبات والمحافظة على البيانات المتعلقة
بالمركبات والزبائن والتأجيرات ،أنظمة الحاسوب المتعلقة
بتأجير المركبات وتسجيلها ،أنظمة قابلة للتحميل على
شكل جهاز محمول لخدمات استئجار وتأجير المركبات،
نظام توجيه عالمي (جي بي اس) ،كشك يحتوي على
اجهزة حاسوب متفاعلة وأجهزة حاسوب وتوابع الحاسوب
وأنظمة تشغيل الحاسوب لالستعمال في خدمات تأجير

Trade Mark No.: 23218
In Class: 9
Date: 11/07/2013
;In Respect of: Electrical and scientific apparatus
computer software for use in vehicle rental offices
used to track reservations and vehicles, and
maintaining data concerning vehicles, customers,
and rentals; computer software related to vehicle
rentals, recorded; downloadable software in the
nature of a mobile application for vehicle rental or
;)leasing services; global positioning system (GPS
interactive computer kiosks comprising computers,
computer hardware, computer peripherals, and

العــــــدد التاسع
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واستئجار المركبات ،أجهزة تحديد المسار للمركبات،
أجهزة المذياع من خالل االقمار الصناعية ،أجهزة االتصال
عن بعد وشبكة البيانات وتحديدا معدات لنقل وتجميع
اتصاالت الصوت والبيانات والفيديو عبر بنية تحتية
وشبكات اتصاالت متعددة وبروتوكالت االتصاالت.

computer operating software, for use in vehicle
rentals or leasing services; navigation apparatus
for vehicles; satellite radios; telecommunications
and data networking hardware, namely, devices
for transporting and aggregating voice, data, and
video communications across multiple network
infrastructures and communications protocols.
In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

()223

العالمة التجارية رقم 23219 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :المركبات ،السيارات ،باصات تعمل بالمحرك،
الباصات واالجزاء االنشائية التابعة لها ،إطارات
لوحات الترخيص ،مركبات تعمل بالمحركات وتحديدا
السيارات والتركات والشاحنات والمركبات الغراض
رياضية واالجزاء االنشائية التابعة لها ،المقطورات.
بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.

Trade Mark No.: 23219
In Class: 12
Date: 11/07/2013
;In Respect of: Vehicles; automobiles; motor buses
buses and structural parts therefor; license plate
frames; motor vehicles, namely, automobiles,
trucks, vans, sport utility vehicles and structural
parts therefor; trailers.
In the name of: WIZARD CO., INC.

العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23220

العالمة التجارية رقم 23220 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 11/07/2013

التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :بضائع ورقية والمواد المطبوعة ،الكتيبات في
مجال السفر وتأجير المركبات والمواصالت ،الرزنامات،
المجالت المختصة بالسفر ،االقالم ،البروشورات
السياحية ،كتب تتعلق بالسفر ،الخرائط ،النماذج
المطبوعة ،المواد المطبوعة وتحديدا مؤشرات الورقية
والكتب والكتيبات والمناهج والرسائل االخبارية
والبطاقات االعالمية والبروشورات في مجال السفر
وتأجير السيارات والمواصالت.

;In Respect of: Paper goods and printed matter
booklets in the field of travel, vehicle rental,
transportation; calendars; magazines featuring
;travel; pens; tourist brochure; travel books; maps
printed forms; printed matter, namely, paper
signs, books, manuals, curriculum, newsletters,
informational cards and brochures in the field of
travel, vehicle rental, and transportation.

In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

() 225

العالمة التجارية رقم 23221 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/07/11 :

Trade Mark No.: 23221
In Class: 35
Date: 11/07/2013

2013/12/31
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In Respect of: Advertising and business services;
business administration in the field of transport and
delivery; customer loyalty services and customer
club services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; offering business management
assistance in the establishment and/or operation of
vehicle rental and leasing facilities; on-line retail
store services featuring motor vehicles; providing
incentive award programs for customers through
issuance and processing of loyalty points for on-line
purchase of company›s goods and services; providing
incentive award programs for customers through
the issuance and processing of loyalty coupons for
frequent use of participating businesses; providing
public sector contract vehicle management;
providing transportation documentation for others;
transportation management services, namely,
planning and coordinating transportation of people
for others

العــــــدد التاسع

 ادارة االعمال في، خدمات االعالن واالعمال: من اجل
 خدمات الوالء للزبائن وخدمات،مجال النقل والتوصيل
،او اعالنية/نوادي الزبائن الغراض تجارية وترويجية و
/عرض المساعدة في مجال ادارة االعمال لتأسيس و
 خدمات،او ادارة عمليات استئجار وتأجير السيارات
البيع بالمفرق الفورية من خالل الحاسوب في مجال
 توفير برامج حوافز ومكافآت للزبائن من،السيارات
خالل اصدار ومعالجة نقاط الوالء للشراء الفوري من
 توفير برامج،خالل الحاسوب لبضائع وخدمات الشركات
الحوافز والمكافآت للزبائن من خالل اصدار ومعالجة
،كوبونات الوالء لالستعمال المتكرر لالعمال المشاركة
 توفير خدمات،توفير عقود ادارة مركبات للقطاع العام
 خدمات ادارة النقل وتحديدا،نقل الوثائق لالخرين
.تخطيط وتنسيق نقل االشخاص للغير

In the name of: WIZARD CO., INC.

. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

) 226(

Trade Mark No.: 23222
In Class: 36

23222 : العالمة التجارية رقم

In the name of: WIZARD CO., INC.

36 : في الصنف
2013/07/11 : التاريخ
 توفير االيصاالت لدفع، الخدمات المالية: من اجل
.مصاريف التنقل
. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Date: 11/07/2013
In Respect of: Financial services; providing
vouchers for payment of transportation expenses.
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Address for Services:

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

() 227

Trade Mark No.: 23223

العالمة التجارية رقم 23223 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 11/07/2013

التاريخ 2013/07/11 :
من اجل :خدمات التصليح ،خدمات المساعدة على
جانب الطريق التي تقدم في الحاالت الطارئة
وتحديدا االجابة على المكالمات التي تطلب المساعدة
على جانب الطريق ولتغيير البناشر ولتوفير الوقود
في الحاالت الطارئة وتشغيل البطارية.

In Respect of: Repair services; emergency roadside
assistance services, namely, responding to calls for
roadside assistance, flat tire changing, emergency
fuel supplying, and battery jump starting.

In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

() 228

العالمة التجارية رقم 23224 :
في الصنف 39 :
التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :خدمات النقل والتخزين ،تنظيم الرحالت
السياحية ،النقل بالباصات ،تأجير السيارات ،النقل
بالسيارات ،خدمات السواقين ،تنسيق ترتيبات السفر
لالفراد و/او للمجموعات ،خدمات تقديم المساعدة
للطوارئ بجانب الطرق وتحديدا خدمات السحب والرفع

Trade Mark No.: 23224
In Class: 39
Date: 11/07/2013
;In Respect of: Transportation and storage services
;arranging travel tours; bus transport; car rental
car transport; chauffeur services; coordinating
;travel arrangements for individuals and for groups
emergency roadside assistance services, namely,
;towing, winch-out and key delivery services
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leasing of automobiles; leasing of cars; leasing of
trucks; leasing of vehicles; making reservations and
bookings for transportation; online transportation
reservation
services;
passenger
transport;
providing an on-line searchable computer database
featuring information on travel; Provision of travel
information; rental car reservation; rental of moving
vans; rental of GPS equipment for navigational
purposes; rental of trucks; rental of vehicles;
transport of travellers; transportation consulting;
transportation information; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for
transportation; transportation reservation services;
travel clubs; travel route planning; vehicle driving
services.

العــــــدد التاسع

، تأجير المركبات،بواسطة الونش وتسليم المفتاح
، تأجير المركبات، تأجير التركات،تأجير السيارات
 خدمات الحجز الفوري من،اجراء الحجوزرات للتنقل
 توفير بيانات، نقل المسافرين،خالل الحاسوب للتنقل
محوسبة فورية قابلة للتفتيش تتعلق بمعلومات عن
، حجز تأجير السيارات، توفير معلومات عن السفر،السفر
 تأجير معدات نظام،تأجير الشاحنات الغراض النقل
 تأجير،التوجيه العالمي (جي بي اس) الغراض التنقل
 تقديم، نقل المسافرين، تأجير المركبات،التركات
، معلومات عن النقل،االستشارات المتعلقة بالنقل
خدمات وكاالت السفر وتحديدا اجراء الحجوزات وتأكيد
 نوادي، خدمات حجوزات التنقل،الحجوزرات للنقل
. خدمات سياقة السيارات، تخطيط مسالك السفر،السفر

In the name of: WIZARD CO., INC.

. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

)229(

Trade Mark No.: 23225
In Class: 41
Date: 11/07/2013
In Respect of: Education and entertainment;
membership club services.
In the name of: WIZARD CO., INC.

23225 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/07/11 : التاريخ
. خدمات عضوية النوادي، التعليم والترفيه: من اجل
. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

)230(

Trade Mark No.: 23226

23226 : العالمة التجارية رقم

In Class: 42

42 : في الصنف

Date: 11/07/2013

2013/07/11 : التاريخ

In Respect of: Computer and scientific; providing a
web site featuring technology that enables users to
book travel.

 توفير، خدمات الحاسوب والخدمات العلمية: من اجل
شبكة معلومات الكترونية التي تمكن المستخدمين
.من اجراء حجوزات السفر

In the name of: WIZARD CO., INC.

. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

)231(

Trade Mark No.: 23227
In Class: 9
Date: 11/07/2013
In Respect of: Electrical and scientific apparatus;
computer software for use in vehicle rental offices
used to track reservations and vehicles, and
maintaining data concerning vehicles, customers,
and rentals; computer software related to vehicle
rentals, recorded; downloadable software in the
nature of a mobile application for vehicle rental or
leasing services; global positioning system (GPS);
interactive computer kiosks comprising computers,
computer hardware, computer peripherals, and

23227 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/07/11 : التاريخ
 أنظمة الحاسوب، االجهزة الكهربائية والعلمية: من اجل
المستعملة في مكاتب تأجير السيارات وهدفها متابعة
الحجوزات والمركبات والمحافظة على البيانات المتعلقة
 أنظمة الحاسوب المتعلقة،بالمركبات والزبائن والتأجيرات
 أنظمة قابلة للتحميل على،بتأجير المركبات وتسجيلها
،شكل جهاز محمول لخدمات استئجار وتأجير المركبات
 كشك يحتوي على،)نظام توجيه عالمي (جي بي اس
اجهزة حاسوب متفاعلة وأجهزة حاسوب وتوابع الحاسوب
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وأنظمة تشغيل الحاسوب لالستعمال في خدمات تأجير
واستئجار المركبات ،أجهزة تحديد المسار للمركبات،
أجهزة المذياع من خالل االقمار الصناعية ،أجهزة االتصال
عن بعد وشبكة البيانات وتحديدا معدات لنقل وتجميع
اتصاالت الصوت والبيانات والفيديو عبر بنية تحتية
وشبكات اتصاالت متعددة وبروتوكالت االتصاالت.

computer operating software, for use in vehicle
rentals or leasing services; navigation apparatus
for vehicles; satellite radios; telecommunications
and data networking hardware, namely, devices
for transporting and aggregating voice, data, and
video communications across multiple network
infrastructures and communications protocols.
In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

()232

العالمة التجارية رقم 23228 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :المركبات ،السيارات ،باصات تعمل بالمحرك،
الباصات واالجزاء االنشائية التابعة لها ،إطارات
لوحات الترخيص ،مركبات تعمل بالمحركات وتحديدا
السيارات والتركات والشاحنات والمركبات الغراض
رياضية واالجزاء االنشائية التابعة لها ،المقطورات.
بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.

Trade Mark No.: 23228
In Class: 12
Date: 11/07/2013
;In Respect of: Vehicles; automobiles; motor buses
buses and structural parts therefor; license plate
frames; motor vehicles, namely, automobiles,
trucks, vans, sport utility vehicles and structural
parts therefor; trailers.
In the name of: WIZARD CO., INC.

العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:
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() 233

Trade Mark No.: 23229

العالمة التجارية رقم 23229 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 11/07/2013

التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :بضائع ورقية والمواد المطبوعة ،الكتيبات في
مجال السفر وتأجير المركبات والمواصالت ،الرزنامات،
المجالت المختصة بالسفر ،االقالم ،البروشورات
السياحية ،كتب تتعلق بالسفر ،الخرائط ،النماذج
المطبوعة ،المواد المطبوعة وتحديدا مؤشرات الورقية
والكتب والكتيبات والمناهج والرسائل االخبارية
والبطاقات االعالمية والبروشورات في مجال السفر
وتأجير السيارات والمواصالت.

;In Respect of: Paper goods and printed matter
booklets in the field of travel, vehicle rental,
transportation; calendars; magazines featuring
;travel; pens; tourist brochure; travel books; maps
printed forms; printed matter, namely, paper
signs, books, manuals, curriculum, newsletters,
informational cards and brochures in the field of
travel, vehicle rental, and transportation.

In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

() 234

العالمة التجارية رقم 23230 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/07/11 :

Trade Mark No.: 23230
In Class: 35
Date: 11/07/2013

2013/12/31
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In Respect of: Advertising and business services;
business administration in the field of transport and
delivery; customer loyalty services and customer
club services, for commercial, promotional and/or
advertising purposes; offering business management
assistance in the establishment and/or operation of
vehicle rental and leasing facilities; on-line retail
store services featuring motor vehicles; providing
incentive award programs for customers through
issuance and processing of loyalty points for on-line
purchase of company›s goods and services; providing
incentive award programs for customers through
the issuance and processing of loyalty coupons for
frequent use of participating businesses; providing
public sector contract vehicle management;
providing transportation documentation for others;
transportation management services, namely,
planning and coordinating transportation of people
for others

العــــــدد التاسع

 ادارة االعمال في، خدمات االعالن واالعمال: من اجل
 خدمات الوالء للزبائن وخدمات،مجال النقل والتوصيل
،او اعالنية/نوادي الزبائن الغراض تجارية وترويجية و
/عرض المساعدة في مجال ادارة االعمال لتأسيس و
 خدمات،او ادارة عمليات استئجار وتأجير السيارات
البيع بالمفرق الفورية من خالل الحاسوب في مجال
 توفير برامج حوافز ومكافآت للزبائن من،السيارات
خالل اصدار ومعالجة نقاط الوالء للشراء الفوري من
 توفير برامج،خالل الحاسوب لبضائع وخدمات الشركات
الحوافز والمكافآت للزبائن من خالل اصدار ومعالجة
،كوبونات الوالء لالستعمال المتكرر لالعمال المشاركة
 توفير خدمات،توفير عقود ادارة مركبات للقطاع العام
 خدمات ادارة النقل وتحديدا،نقل الوثائق لالخرين
.تخطيط وتنسيق نقل االشخاص للغير

In the name of: WIZARD CO., INC.

. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

)235(

Trade Mark No.: 23231
In Class: 36
Date: 11/07/2013
In Respect of: Financial services; providing
vouchers for payment of transportation expenses.
In the name of: WIZARD CO., INC.

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

23231 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/07/11 : التاريخ
 توفير االيصاالت لدفع، الخدمات المالية: من اجل
.مصاريف التنقل
. اينك،. ويزارد كو: بأسم
، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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Address for Services:

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

() 236

Trade Mark No.: 23232

العالمة التجارية رقم 23232 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 11/07/2013

التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :خدمات التصليح ،خدمات المساعدة على
جانب الطريق التي تقدم في الحاالت الطارئة وتحديدا
االجابة على المكالمات التي تطلب المساعدة على جانب
الطريق ولتغيير البناشر ولتوفير الوقود في الحاالت
الطارئة وتشغيل البطارية.

In Respect of: Repair services; emergency roadside
assistance services, namely, responding to calls for
roadside assistance, flat tire changing, emergency
fuel supplying, and battery jump starting.

In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

() 237

العالمة التجارية رقم 23233 :
في الصنف 39 :
التاريخ 2013/07/11 :

Trade Mark No.: 23233
In Class: 39
Date: 11/07/2013

2013/12/31
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In Respect of: Transportation and storage services;
arranging travel tours; bus transport; car rental;
car transport; chauffeur services; coordinating
travel arrangements for individuals and for groups;
emergency roadside assistance services, namely,
towing, winch-out and key delivery services;
leasing of automobiles; leasing of cars; leasing of
trucks; leasing of vehicles; making reservations and
bookings for transportation; online transportation
reservation
services;
passenger
transport;
providing an on-line searchable computer database
featuring information on travel; Provision of travel
information; rental car reservation; rental of moving
vans; rental of GPS equipment for navigational
purposes; rental of trucks; rental of vehicles;
transport of travellers; transportation consulting;
transportation information; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for
transportation; transportation reservation services;
travel clubs; travel route planning; vehicle driving
services.

العــــــدد التاسع

 تنظيم الرحالت، خدمات النقل والتخزين: من اجل
 النقل، تأجير السيارات، النقل بالباصات،السياحية
 تنسيق ترتيبات السفر، خدمات السواقين،بالسيارات
 خدمات تقديم المساعدة،او للمجموعات/لالفراد و
للطوارئ بجانب الطرق وتحديدا خدمات السحب والرفع
، تأجير المركبات،بواسطة الونش وتسليم المفتاح
 اجراء، تأجير المركبات، تأجير التركات،تأجير السيارات
 خدمات الحجز الفوري من خالل،الحجوزرات للتنقل
 توفير بيانات محوسبة، نقل المسافرين،الحاسوب للتنقل
،فورية قابلة للتفتيش تتعلق بمعلومات عن السفر
 تأجير، حجز تأجير السيارات،توفير معلومات عن السفر
 تأجير معدات نظام التوجيه،الشاحنات الغراض النقل
، تأجير التركات،العالمي (جي بي اس) الغراض التنقل
 تقديم االستشارات، نقل المسافرين،تأجير المركبات
 خدمات وكاالت، معلومات عن النقل،المتعلقة بالنقل
،السفر وتحديدا اجراء الحجوزات وتأكيد الحجوزرات للنقل
 تخطيط مسالك، نوادي السفر،خدمات حجوزات التنقل
. خدمات سياقة السيارات،السفر

In the name of: WIZARD CO., INC.

. اينك،. ويزارد كو: بأسم

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

، بارسيباني، سيلفان واي6 ، شركة من والية ديالوير: العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية،07054 نيوجيرسي

Address for Services:

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

)238(

Trade Mark No.: 23234
In Class: 41
Date: 11/07/2013
In Respect of: Education and entertainment;
membership club services.

23234 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/07/11 : التاريخ
. خدمات عضوية النوادي، التعليم والترفيه: من اجل

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

()239

Trade Mark No.: 23235

العالمة التجارية رقم 23235 :

In Class: 42

في الصنف 42 :

Date: 11/07/2013

التاريخ 2013/07/11 :
من اجل  :خدمات الحاسوب والخدمات العلمية ،توفير
شبكة معلومات الكترونية التي تمكن المستخدمين
من اجراء حجوزات السفر.

In Respect of: Computer and scientific; providing a
web site featuring technology that enables users to
book travel.
In the name of: WIZARD CO., INC.

بأسم  :ويزارد كو ،.اينك.
العنوان  :شركة من والية ديالوير 6 ،سيلفان واي ،بارسيباني،
نيوجيرسي  ،07054الواليات المتحدة االمريكية

Address: A corporation of the State of Delaware at
6 Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, USA

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

Address for Services:

() 240

العالمة التجارية رقم 23238 :
في الصنف 5 :

Trade Mark No.: 23238
In Class: 5

2013/12/31

160
Date: 16/07/2013

العــــــدد التاسع

2013/07/16 : التاريخ

In Respect of: medical powder to treat skin
infection and especially tzmat children

 بودرة طبية لمعالجة التهابات الجلد وخاصة: من اجل
تسميط االطفال

In the name of: shareket alquds lelmostahdarat
altebeyyeh

م.ع. شركة القدس للمستحضرات الطبية م: بأسم

,

Address: Alberah/alshare a alra›esy / shareket
Alquds lelmostahdarat Altebeyyeh/Mabna Aledara
Ala›mah

شركة القدس/ الشارع الرئيسي/  البيرة: العنوان
للمستحضرات الطبية

Address for Services:

/  نابلس/  مكتب المحامي علي البكار: عنوان التبليغ
4  ط/  عمارة غزال/ شارع سفيان

)241(

Trade Mark No.: 23239
In Class: 3
Date: 16/07/2013
In Respect of: Anti-lice shampoo

23239 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/07/16 : التاريخ
 شامبو مضاد للقمل: من اجل

In the name of: shareket alquds lelmostahdrarat
altebeyyh

 م.  ع.  شركة القدس للمستحضرات الطبية م: بأسم

Address: alberah / alshare›a alra›esy / shareket
alquds lelmostaharat altebeyyeh / mabna aledara
al›amah

 شركة القدس/  الشارع الرئيسي/  البيرة: العنوان
 مبنى االدارة العامة/ للمستحضرات الطبية

Address for Services:

4 ط-  شارع سفيان عمارة غزال- نابلس: عنوان التبليغ

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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()242

Trade Mark No.: 23241

العالمة التجارية رقم 23241 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 16/07/2013

التاريخ 2013/07/16 :

In Respect of: Antiseptic & disinfecant

من اجل  :معقم ومطهر

In the name of: shareket alquds lelmostahdarat
altebeyyeh

بأسم  :شركة القدس للمستحضرات الطبية م.ع.م
العنوان :البيرة-الشارع الرئيسي-شركة القدس
للمستحضرات الطبية-مبنى االدارة العامة

Address: alberah/alshare›a alra›esy /shareket alquds
lelmostahdarat altebeyyeh/mabna aledara ala›amah

عنوان التبليغ  :نابلس -شارع سفيان عمارة غزال  -ط4

Address for Services:

()243

العالمة التجارية رقم 23242 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/07/16 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلع�ل�ان؛ الخدمات الترويجية؛
خدمات الموظفين واس���تخدام الموظفين؛ خدمات مسك
الدفات���ر والتدقي���ق؛ خدم���ات االستش���ارات الضريبي���ة
وإعداد الضرائب والمحاس���بة وتدقي���ق األعمال التجارية
واالستشارات المتعلقة باألعمال التجارية؛ خدمات الدعاية
واإلعالن المقدمة من خالل اإلنترنت؛ خدمات إدارة األعمال

Trade Mark No.: 23242
In Class: 35
Date: 16/07/2013
;In Respect of: Advertising; promotional services
personnel and recruitment services; bookkeeping
and auditing services; tax consultation, tax
preparation, accounting, business auditing and
business consultation services; advertising services
provided

العــــــدد التاسع

2013/12/31

162

التجارية؛ خدمات تسيير شؤون األعمال التجارية؛ خدمات
النصائح المتعلقة باألعمال التجارية واالستشارات
والمعلومات؛ خدمات تقديم معلومات األعمال التجارية؛
خدمات الوظائف المكتبية؛ خدمات استطالعات الرأي؛
خدمات أبحاث السوق؛ خدمات أبحاث األعمال التجارية
والتسويق؛ خدمات استطالعات العمال التجارية المتعلقة
بالخدمات المالية؛ خدمات استطالعات األسواق؛ خدمات
تحاليل استطالعات السوق؛ خدمات معالجة البيانات؛
خدمات إعداد العروض التوضيحية لألعمال التجارية
للغايات التجارية وللتجارة؛ خدمات االستشارات إلدارة
األعمال التجارية؛ خدمات المساعدة في إدارة األعمال
التجارية؛ خدمات النصائح لتعامالت األعمال التجارية؛
خدمات عرض األعمال التجارية؛ خدمات إعادة هيكلة
األعمال التجارية؛ الخدمات االستشارية في مجال إدارة
الملكية الفكرية؛ خدمات الموظفين؛ خدمات االستشارات
بخصوص الموظفين؛ خدمات تنظيم المعلومات في
قواعد بيانات الحاسوب؛ خدمات إدارة الملفات المحوسبة؛
جميع الخدمات المذكورة أعاله مقدمة إلكترونيا أو على
اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسوب أو من خالل اإلنترنت؛
خدمات المعلومات والنصائح واالستشارات المتعلقة
بالخدمات المذكورة سابقا.

;via the Internet; business management services
business administration; business advisory services,
consultancy and information; provision of business
;information; office functions; opinion polling
market research; business and marketing research
services; business surveys relating to financial
;services; market surveys; market survey analysis
data processing; arranging of presentations for
business, commercial and trade purposes; business
management consultancy; business management
;assistance; business transaction advisory services
business modelling services; business restructuring
services; consulting services in the field of managing
intellectual property; personnel services; personnel
management consultancy; systemisation of
information into computer databases; computerised
file management; including all of the aforesaid
services provided electronically or online from a
computer database or via the internet; information,
advisory and consultancy services relating to the
aforesaid services.

بأسم  :آيجن ليميتد
العنوان  :ون مونتاغو باليس  ،إيست باي ستريت ،
ناساو  ،باهاما

In the name of: EYGN Limited

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

Address: One Montague Place, East Bay Street,
Nassau, Bahamas
Address for Services:

()244

العالمة التجارية رقم 23243 :
في الصنف 36 :

Trade Mark No.: 23243
In Class: 36

العــــــدد التاسع

2013/12/31

التاريخ 2013/07/16 :
من اجل  :خدمات الشؤون المالية ،خدمات اإلدارة
والمساعدة والنصائح واالستشارات والمعلومات
والبحوث المالية ،خدمات تقديم النصائح المتعلقة
بالضرائب ،خدمات تقديم االستشارات المتعلقة
بالضرائب والرسوم ،خدمات محاسبة الضرائب ،خدمات
تقديم النصائح المتعلقة باألداء الضريبي ،خدمات
تقديم النصائح المالية الخارجية ،خدمات تحديد
أسعار التحويل والخدمات الضريبة المتعلقة بإدارة
التزويد التسلسلية الفاعلة ،الخدمات المتعلقة
باإلفالس ،خدمات االستثمار ،خدمات التقييم ،خدمات
تمويل الشركات ،خدمات تقديم االستشارات المتعلقة
بالشؤون المالية للشركات ،خدمات تثمين أصول
الشركات ،خدمات التثمين المالي للممتلكات العقارية
والممتلكات الشخصية ،خدمات التحليل واالستشارات
المالية وتحديدا إعادة هيكلة الشركات المفلسة،
خدمات تقديم االستشارات المتعلقة بالتأمين،
تحديدا :خدمات الدعم والنصائح التنظيمية المتعلقة
بالتنظيم ،خدمات تقييم الملكية الفكرية ،خدمات
الوكاالت العقارية وإدارة العقارات ،خدمات الشؤون
النقدية ،خدمات الشؤون العقارية ،الخدمات المتعلقة
ّ
وتتضمن تثمين العقارات ،خدمات تقديم
بالعقارات،
المعلومات المالية ،خدمات التأمين ،خدمات تقديم
المعلومات المالية ،الخدمات االستثمارية ،خدمات
التقييم ،خدمات الشؤون النقدية ،خدمات تقديم
النصائح بشأن استثمار رؤوس األموال ،خدمات رؤوس
ّ
ّ
المقدمة
وتتضمن كافة الخدمات سابقة الذكر
األموال
إلكترونيا أو عبر اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسوب أو
عبر شبكة اإلنترنت ،خدمات التحليل المالي ،خدمات
التخليص (المالي) ،خدمات الرعاية المالية ،خدمات
الوصاية ،خدمات التقييم المالي (شؤون التأمين
والشؤون المصرفية والعقارية) ،خدمات تصفية
األعمال التجارية (مالية) ،الخدمات المالية المتعلقة
بالشؤون النقدية ،خدمات تقديم المعلومات والنصائح
واالستشارات المتعلقة بما سبق من خدمات.
بأسم  :آيجن ليميتد

163
Date: 16/07/2013
In Respect of: Financial affairs; financial
management, assistance, advice, consultancy,
information and research services; tax advisory
services; tax and duty consultation services; tax
accounting services; tax performance advisory
;services; financial cross border advisory services
transfer pricing and tax effective supply chain
;management services; insolvency services
investment services; valuation services; corporate
;finance services; corporate financial consulting
corporate asset valuation; financial valuation of
real and personal property; financial analysis and
consultation, namely, restructuring of bankrupt
companies; insurance consultation, namely,
;insurance regulatory support and advisory services
intellectual property valuation services; estate
agency and estate management services; monetary
affairs; real estate affairs; services relating to
;real estate, including appraisal of real estate
;insurance; provision of financial information
capital investment advisory services; capitalisation
services; including all of the aforesaid services
provided electronically or online from a computer
;database or via the Internet; financial analysis
clearing
;)(financial
financial
;sponsorship
trusteeship; financial evaluation (insurance,
banking, real estate); business liquidation services
(financial); financial services relating to monetary
affairs; information, advisory and consultancy
services relating to the aforesaid services.

In the name of: EYGN Limited

2013/12/31

164

العــــــدد التاسع

Address: One Montague Place, East Bay Street,
Nassau, Bahamas

،  إيست باي ستريت،  ون مونتاغو باليس: العنوان
 باهاما، ناساو

Address for Services:

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

) 245(

Trade Mark No.: 23244
In Class: 35

Date: 16/07/2013
In Respect of: Advertising; promotional services;
personnel and recruitment services; bookkeeping and
auditing services; tax consultation, tax preparation,
accounting, business auditing and business
consultation services; advertising services provided
via the Internet; business management services;
business administration; business advisory services,
consultancy and information; provision of business
information; office functions; opinion polling;
market research; business and marketing research
services; business surveys relating to financial
services; market surveys; market survey analysis;
data processing; arranging of presentations for
business, commercial and trade purposes; business
management consultancy; business management
assistance; business transaction advisory services;
business modelling services; business restructuring
services; consulting services in the field of managing
intellectual property; personnel services; personnel
management consultancy; systemisation of
information into computer databases; computerised
file management; including all of the aforesaid
services provided electronically or online from a
computer database or via the internet; information,
advisory and consultancy services relating to the
aforesaid services.

23244 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/07/16 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ الخدمات: من اجل
الترويجية؛ خدمات الموظفين واستخدام الموظفين؛
خدمات مسك الدفاتر والتدقيق؛ خدمات االستشارات
الضريبية وإعداد الضرائب والمحاسبة وتدقيق األعمال
التجارية واالستشارات المتعلقة باألعمال التجارية؛
خدمات الدعاية واإلعالن المقدمة من خالل اإلنترنت؛
خدمات إدارة األعمال التجارية؛ خدمات تسيير شؤون
األعمال التجارية؛ خدمات النصائح المتعلقة باألعمال
التجارية واالستشارات والمعلومات؛ خدمات تقديم
معلومات األعمال التجارية؛ خدمات الوظائف المكتبية؛
خدمات استطالعات الرأي؛ خدمات أبحاث السوق؛
خدمات أبحاث األعمال التجارية والتسويق؛ خدمات
استطالعات العمال التجارية المتعلقة بالخدمات
المالية؛ خدمات استطالعات األسواق؛ خدمات تحاليل
استطالعات السوق؛ خدمات معالجة البيانات؛ خدمات
إعداد العروض التوضيحية لألعمال التجارية للغايات
التجارية وللتجارة؛ خدمات االستشارات إلدارة األعمال
التجارية؛ خدمات المساعدة في إدارة األعمال التجارية؛
خدمات النصائح لتعامالت األعمال التجارية؛ خدمات
عرض األعمال التجارية؛ خدمات إعادة هيكلة األعمال
التجارية؛ الخدمات االستشارية في مجال إدارة الملكية
الفكرية؛ خدمات الموظفين؛ خدمات االستشارات
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بخصوص الموظفين؛ خدمات تنظيم المعلومات
في قواعد بيانات الحاسوب؛ خدمات إدارة الملفات
المحوسبة؛ جميع الخدمات المذكورة أعاله مقدمة
إلكترونيا أو على اإلنترنت من قواعد بيانات الحاسوب
أو من خالل اإلنترنت؛ خدمات المعلومات والنصائح
واالستشارات المتعلقة بالخدمات المذكورة سابقا.
بأسم  :آيجن ليميتد
العنوان  :ون مونتاغو باليس  ،إيست باي ستريت ،
ناساو  ،باهاما
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

In the name of: EYGN Limited
Address: One Montague Place, East Bay Street,
Nassau, Bahamas

Address for Services:

() 246

العالمة التجارية رقم 23245 :
في الصنف 36 :
التاريخ 2013/07/16 :
من اجل  :خدمات الشؤون المالية ،خدمات اإلدارة
والمساعدة والنصائح واالستشارات والمعلومات
والبحوث المالية ،خدمات تقديم النصائح المتعلقة
بالضرائب ،خدمات تقديم االستشارات المتعلقة
بالضرائب والرسوم ،خدمات محاسبة الضرائب،
خدمات تقديم النصائح المتعلقة باألداء الضريبي،
خدمات تقديم النصائح المالية الخارجية ،خدمات
تحديد أسعار التحويل والخدمات الضريبة المتعلقة
بإدارة التزويد التسلسلية الفاعلة ،الخدمات المتعلقة
باإلفالس ،خدمات االستثمار ،خدمات التقييم،
خدمات تمويل الشركات ،خدمات تقديم االستشارات
المتعلقة بالشؤون المالية للشركات ،خدمات تثمين
أصول الشركات ،خدمات التثمين المالي للممتلكات
العقارية والممتلكات الشخصية ،خدمات التحليل

Trade Mark No.: 23245
In Class: 36
Date: 16/07/2013
In Respect of: Financial affairs; financial
management, assistance, advice, consultancy,
information and research services; tax advisory
services; tax and duty consultation services; tax
accounting services; tax performance advisory
;services; financial cross border advisory services
transfer pricing and tax effective supply chain
;management services; insolvency services
investment services; valuation services; corporate
;finance services; corporate financial consulting
corporate asset valuation; financial valuation of
real and personal property; financial analysis and
consultation, namely, restructuring of bankrupt
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واالستشارات المالية وتحديدا إعادة هيكلة الشركات
المفلسة ،خدمات تقديم االستشارات المتعلقة
بالتأمين ،تحديدا :خدمات الدعم والنصائح التنظيمية
المتعلقة بالتنظيم ،خدمات تقييم الملكية الفكرية،
خدمات الوكاالت العقارية وإدارة العقارات ،خدمات
الشؤون النقدية ،خدمات الشؤون العقارية ،الخدمات
ّ
وتتضمن تثمين العقارات ،خدمات
المتعلقة بالعقارات،
تقديم المعلومات المالية ،خدمات التأمين ،خدمات
تقديم المعلومات المالية ،الخدمات االستثمارية،
خدمات التقييم ،خدمات الشؤون النقدية ،خدمات
تقديم النصائح بشأن استثمار رؤوس األموال ،خدمات
ّ
وتتضمن كافة الخدمات سابقة الذكر
رؤوس األموال
ّ
المقدمة إلكترونيا أو عبر اإلنترنت من قواعد بيانات
الحاسوب أو عبر شبكة اإلنترنت ،خدمات التحليل
المالي ،خدمات التخليص (المالي) ،خدمات الرعاية
المالية ،خدمات الوصاية ،خدمات التقييم المالي
(شؤون التأمين والشؤون المصرفية والعقارية) ،خدمات
تصفية األعمال التجارية (مالية) ،الخدمات المالية
المتعلقة بالشؤون النقدية ،خدمات تقديم المعلومات
والنصائح واالستشارات المتعلقة بما سبق من خدمات.

companies; insurance consultation, namely,
;insurance regulatory support and advisory services
intellectual property valuation services; estate
agency and estate management services; monetary
affairs; real estate affairs; services relating to
;real estate, including appraisal of real estate
;insurance; provision of financial information
capital investment advisory services; capitalisation
services; including all of the aforesaid services
provided electronically or online from a computer
;database or via the Internet; financial analysis
clearing
;)(financial
financial
;sponsorship
trusteeship; financial evaluation (insurance,
banking, real estate); business liquidation services
(financial); financial services relating to monetary
affairs; information, advisory and consultancy
services relating to the aforesaid services.

In the name of: EYGN Limited

بأسم  :آيجن ليميتد
العنوان  :ون مونتاغو باليس  ،إيست باي ستريت ،
ناساو  ،باهاما

Address: One Montague Place, East Bay Street,
Nassau, Bahamas

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

Address for Services:

( ) 247

العالمة التجارية رقم 23246 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2013/07/16 :

Trade Mark No.: 23246
In Class: 42
Date: 16/07/2013
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In Respect of: Legal services, registration
of intellectual preperty rights (trade marks,
patents,industrial desings,copyrights and domain
names), intellectual property consultancy,licencing
of intellectual preoperty, intellectual property
watching services legal research,licencing of
computer software (legal service), litigation,
copyright managment,mediation,registration of
domaim names (legal services)all consyltancy
services related to ntellectyal or industrial strial
property rights.

العــــــدد التاسع

 خدمات تسجيل حقوق،  خدمات قانونية: من اجل
 ونماذج,  برائة اختراع، الملكية الفكرية (عالمات تجارية
صناعية وحقوق مؤلف واسماء نطاق) خدمات استشارات
، خدمات ترخيص الملكية الفكرية،الملكية الفكرية
 خدمات،خدمات الرقابة في مجال الملكية الفكرية
،  خدمات ترخيص الملكية الفكرية، االبحاث القانونية
،)خدمات ترخيص البرمجيات الحاسوبية (خدمات قانونية
، خدمات ادارة حقوق النشر والتأليف،خدمات المرافعات
 خدمات تسجيل أسماء المجال( خدمات،خدمات الوساطة
 وجميع الخدمات االستشاريةالمتعلقة بحقوق،)قانونية
.الملكية الفكرية والصناعية

In the name of: Bilal Moussa Zakrya Kamal.

. بالل موسى زكريا كمال: بأسم

Address: Ramallah - Al Ersal Street - Amaret Al
Karmel.

عمارة الكرمل-  شارع االرسال-  رام الله: العنوان

) 248 (

Trade Mark No.: 23247
In Class: 9
Date: 16/07/2013
In Respect of: Electric accumulators for vehicles;
battery jars; battery boxes; accumulator boxes;
batteries for lighting; battery chargers; galvanic
cells; electric batteries; electric accumulators; solar
batteries; cigar lighters for automobiles; sound
alarms; electric anti-theft installations; alarms;
remote controllers; electric switches; voltage
regulators; semi-conductor modules; electric wires;
starter cables for motors; navigation apparatus for
vehicles (on board computers); electronic notice
boards.

23247 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/07/16 : التاريخ
، جرار البطاريت، مراكمات كهربائية للعربات: من اجل
، بطاريات لإلضاءة، علب المراكمات،علب البطاريات
 بطاريات، الخاليا الغلفانية،شاحنات البطاريات
،  بطاريات شمسية، مراكمات كهربائية،كهربائية
 أجهزة، أجهزة إنذار صوتية،والعات السيجار للمحركات
 أجهزة التحكم، أجهزة إنذار، كهربائية لمنع السرقات
 نصف،منظمات الفولت
ِ ، مفاتيح كهربائية،عن بعد
 كابالت بدء الدوران، أشرطة كهربائية،موصل كهربائي
 أجهزة مالحة للعربات (أجهزة كمبيوتر،للمحركات
ّ
. لوحات تأشيرية ألكترونية،)مركبة داخل العربات
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In the name of: Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليمتد
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:

( ) 249

العالمة التجارية رقم 23250 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/07/17 :
من اجل  :اللحوم واألسماك والطيور الداجنة وطيور
الصيد– خالصاتاللحوم– اللحوم المحفوظة والمعلبة-
الفواكه (باستثناء التمور) 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.
بأسم  :شركة فريد قمحية وشريكه للمواد الغذائية
العنوان  :نابلس  -رفيديا-جوال 0595055554:
عنوان التبليغ  :نابلس  -رفيديا-جوال 0595055554:

Trade Mark No.: 23250
In Class: 29
Date: 17/07/2013
In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits (Except
;dates) and vegetables; jellies, jams, fruit sauces
eggs, milk and milk products; edible oils and fats

In the name of: SHRRIKET FAREED QAMHEA
W SHAREKAH LEL MAWAD ALGHTHA›EH
Address: NABLUS - RAFEDIA -JAWWAL:
0595055554
 Address for Services : NABLUS - RAFEDIAJAWWAL: 0595055554
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() 250

Trade Mark No.: 23251

العالمة التجارية رقم 23251 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 17/07/2013

التاريخ 2013/07/17 :
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 فريد قمحية وشريكه للمواد الغذائية

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: SHRRIKET FAREED QAMHEA
W SHAREKAH LEL MAWAD ALGHTHA›EH
Address: NABLUS - RAFEDIA -JAWWAL:
0595055554

العنوان  :نابلس  -رفيديا-جوال 0595055554:
عنوان التبليغ  :نابلس  -رفيديا-جوال 0595055554:

 Address for Services : NABLUS - RAFEDIAJAWWAL: 0595055554

( ) 251

العالمة التجارية رقم 23252 :

Trade Mark No.: 23252
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In Class: 30

العــــــدد التاسع
30 : في الصنف

Date: 18/07/2013

2013/07/18 : التاريخ

In Respect of: almond confectionery aniseed
coffee tea cocoa biscuits bread cakes candy cereal
preparations chewing gum chips chocolate spices
cinnamon spice cloves spice cocoa condiment
coffee unroasted confectionery cooking salt corn
flakes corn pop roasted corn curry flakes flour
fondants confectionery foods farinaceous garden
herbs preserved seasonings ginger spice honey
liquorice confectionery lozenges confectionery
nutmegs oats pastilles confectionery peppers
seasonings seasonings stick liquorice confectionery
sugar confectionery turmeric for food

 قهوة شاي حلوى لوز يانسون بسكويت: من اجل
خبز كيك مستحضرات الحبوب علكة رقائق شوكالته
بهارات قرفة كبش قرنفل كاكاو توابل قهوة غير
محمصة حلويات ملح رقائق ذرة بوشار ذرة محمصة
كري رقائق دقيق اقراص سكرية اغذية نشوية اعشاب
بساتين محفوظة زنجبيل عسل النحل سوس قطع
حلوى جوزة الطيب شوفان اقراص محاله فلفل توابل
اصابع سوس حلويات السكر كركم للطعام

In the name of: SHARIKAT MADENAT
AL TAYBAT LILBON WALMOKASARAT
WALHALAWIYAT

 شركة مدينة الطيبات للبن والمكسرات: بأسم
.خ.والحلويات م

Address: ramallah alnahda str almanarah

 رام الله شارع النهضه دوار المنارة: العنوان

Address for Services:

 رام الله – شارع االرسال – مركز االسراء: عنوان التبليغ
التجاري – الطابق الرابع

) 252 (

Trade Mark No.: 23253
In Class: 30
Date: 18/07/2013
In Respect of: almond confectionery aniseed
coffee tea cocoa biscuits bread cakes candy cereal
preparations chewing gum chips chocolate spices
cinnamon spice cloves spice cocoa condiment
coffee unroasted confectionery cooking salt corn
flakes corn pop roasted corn curry flakes flour

23253 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/07/18 : التاريخ
 قهوة شاي حلوى لوز يانسون بسكويت: من اجل
خبز كيك مستحضرات الحبوب علكة رقائق شوكالته
بهارات قرفة كبش قرنفل كاكاو توابل قهوة غير
محمصة حلويات ملح رقائق ذرة بوشار ذرة محمصة
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كري رقائق دقيق اقراص سكرية اغذية نشوية اعشاب
بساتين محفوظة زنجبيل عسل النحل سوس قطع
حلوى جوزة الطيب شوفان اقراص محاله فلفل توابل
اصابع سوس حلويات السكر كركم للطعام

fondants confectionery foods farinaceous garden
herbs preserved seasonings ginger spice honey
liquorice confectionery lozenges confectionery
nutmegs oats pastilles confectionery peppers
seasonings seasonings stick liquorice confectionery
sugar confectionery turmeric for food
In the name of: SHARIKAT MADENAT
AL TAYBAT LILBON WALMOKASARAT
WALHALAWIYAT

بأسم :شركة مدينة الطيبات للبن والمكسرات
والحلويات م.خ.

Address: ramallah alnahda str almanarah

العنوان  :رام الله شارع النهضه دوار المنارة
عنوان التبليغ  :رام الله – شارع االرسال – مركز االسراء
التجاري – الطابق الرابع

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

( ) 253

العالمة التجارية رقم 23254 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/07/21 :
من اجل  :خدمات مراسلي الصحف وخدمات نقل االذاعة
والتلفزيون وخدمات وكاالت االعالن والتسويق االعالمي
واالعالني وخدمات نقل الصوت والصورة عبر االقمار
الصناعية وخدمات وكاالت االعالن واستئجار او بيع الوقت
لالعالن في االذاعة والتلفزيون واستئجار اوبيع المساحات
الخاصة في الصحف والمجالت واالنتاج التلفزيوني
وتسجيل الصوت
بأسم  :شركة الفارس لألعالم والبث الفضائي
العنوان  :رام الله التحتا
عنوان التبليغ  :رام الله

Trade Mark No.: 23254
In Class: 38
Date: 21/07/2013
In Respect of: Telecommunications

In the name of: Knight Media Company and
satellite broadcasting
Address: Ramallah
Address for Services:
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( ) 254

العالمة التجارية رقم 23255 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/07/22 :
من اجل  :مركبات التنقل برًا أو جوًا أو بحرًا أو على السكك
وقطعها؛ المركبات البرية اآللية؛ المحركات ومحركات
االحتراق الداخلي للمركبات البرية؛ آليات الدفع
للمركبات البرية؛ قوابض التعشيق للمركبات البرية؛
وصالت المركبات البرية؛ هياكل المركبات؛ العجالت
الهواء المضغوط ،األنابيب الداخلية العجالت الهواء
المضغوط ،أجهزة منع االنزالق لعجالت المركبات ،عدد
اإلصالح لألنابيب الداخلية ،رقع المطاط الالصقة إلصالح
األنابيب الداخلية ،عجالت لدواليب المركبات ،المسامير
الكبيرة لإلطارات ،سالسل منع االنزالق للمركبات ،اإلطارات
المعدنية لدواليب المركبات ،العجالت الصلبة لدواليب
المركبات ،دواليب المركبات ،محاور دواليب السيارات؛
ممتصات الصدمات التعليقية للمركبات ،نوابض
امتصاص الصدمات للمركبات؛ مساند الرأس لمقاعد
المركبات؛ مرايا الرؤيا الخلفية؛ إنذارات منع السرقات
للمركبات البرية ،أجهزة منع السرقات للمركبات؛ والعات
السيجار للسيارات؛ العربات اآللية ،العربات ،السيارات؛
القاطرات؛ الحافالت اآللية؛ الشاحنات؛ البيوت المتنقلة
على شكل مركبات؛ الشاحنات القاطرة وأشباه القاطرات
للمركبات ،وصالت ربط المقطورات للمركبات؛ الجرارات؛
الدراجات النارية ،الدراجات الهوائية ،الدراجات،
الدراجات اآللية ،الدراجات البخارية الصغيرة (مركبات)؛
مصاعد التلفريك ذات المقاعد ،القطارات المخصصة
لصعود ونزول المرتفعات؛ أجهزة النقل على الكوابل
وتجهيزاتها؛ المقاعد المدولبة؛ العربات ،عربات الحمل
والنقل؛ الحافالت النقل العامة؛ الطائرات ،الطائرات
التي تستطيع التحليق والهبوط على الماء ،المركبات
الطائرة؛ الزوارقّ ،
العبارات ،السفن واليخوت.

Trade Mark No.: 23255
In Class: 12
Date: 22/07/2013
In Respect of: Vehicles for locomotion by land, air,
water or rail and heir parts as far as included in class
12; motorized land vehicles; motors and engines
for land vehicles; propulsion mechanisms for land
vehicles; clutches for land vehicles; couplings for
;land vehicles; vehicle chassis; vehicle bodies
pneumatic tires, inner tubes for pneumatic tires,
non-skid devices for vehicle tires, repair outfits for
inner tubes, adhesive rubber patches for repairing
inner «rufses, tires for vehicle wheels, spikes for
tires, skid chains for vehicles, rims for vehicle
wheels, solid tires for vehicle wheeis, vehicles
wheeis, automobile wheel hubs; suspension shock
absorbers for vehicles, shock absorbing springs for
;vehicles; head-rests for vehicle seats; vehicle scab
rearview mirrors; anti-theft alarms for land vehicles,
anti-theft devices for vehicles; cigar iighkrs for
;auiarnobiles; motor cars, Gals, automobiles
locomotives; motorbuses; trucks; caravans; trailers
and semi-trailers for vehicles, trailer hiaches for
vehicles; tractors; molorcyeies, bicycles, cycles,
;mopeds, scooters [vehicles]; chairlifts, funiculars
;cable transport apparatus and installation
wheelchairs; carts, hrolieys; omnibuses; airplanes,
seaplanes, aircrafts; boats, ferry boats, ships, yachts.
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 فولكسواجن أكتنجزلشافت: بأسم

Address: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany
Address for Services:

 ألمانيا،  ولفسبورغ38440 ،  بيرلينر رينغ: العنوان
 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

) 255 (

Trade Mark No.: 23256
In Class: 35
Date: 22/07/2013
In Respect of: Retail and wholesale services
concerning motor vehicles and their parts and
fittings; retail and wholesale services for mail
order business concerning motor vehicles and their
parts and d fittings; retail and wholesale services
via internet concerning motor vehicles and their
parts and fittings; retail and wholesale services
via teleshopping concerning motOi vehicles and
their parts and fittings; bringing together, but
not «iansporting, a variety of motor vehicles
and parts and filings therefore for the benefit of
others, thereby enabling customers to view and
purchase the goods in a retail outlet; negotiation
of contracts for the benefit of others about sale and
purchase or› motor vehicles and their parts and d
fittings; business administration and organizational
management of vehicles fleets For others;
presentation of goods in communicate (;ions media,
for the retail; presentation of auctions and public
sales on the internet; consumer information and
consultation about trade and business activities
(consumer advise); administrative handling sf
orders (office work); negotiation of contracts for
the benefit of others about sale and purchase of
goods; consultancy and assistance in organization
and management of retail and business companies;
drawing up of invoices and settlement sf invoices
for others; data processing services; advertising;
business

23256 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/07/22 : التاريخ
 خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة فيما: من اجل
 خدمات،يخص المركبات اآللية وقطعها ومستلزماتها
ّ
البيع بالتجزئة والبيع بالجملة لما يتعلق بأعمال
الطلبات البريدية فيما يتعلق بالمركبات اآللية وقطعها
 خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة،ومستلزماتها
عبر اإلنترنت بخصوص المركبات اآللية وقطعها
 خدمات البيع بالتجزئة والبيع بالجملة من،ومستلزماتها
خالل التسوق عبر التلفاز فيما يتعلق بالمركبات اآللية
وقطعها ومستلزماتها؛ خدمات تجميع تشكيلة من
المركبات اآللية وقطعها ومستلزماتها لمصلحة اآلخرين
باستثناء نقلها لتمكين الزبائن من مشاهدة وشراء هذه
 خدمات إجراء مفاوضات،البضائع في متاجر البيع بالتجزئة
العقود لمصلحة اآلخرين حول بيع وشراء المركبات اآللية
وقطعها ومستلزماتها؛ خدمات تولي وتسيير شؤون
األعمال واإلدارة التنظيمية ألساطيل المركبات لآلخرين؛
خدمات عرض البضائع عبر وسائط االتصاالت لغايات
 خدمات عرض المزادات العلنية وعروض،البيع بالتجزئة
البيع العامة عبر االنترنت؛ خدمات تقديم المعلومات
واالستشارات للمستهلكين حول نشاطات التجارة
واألعمال (إسداء النصح للمستهلكين)؛ خدمات التولي
اإلداري للطلبات (أعمال مكتبية)؛ خدمات إجراء مفاوضات
العقود لمصلحة اآلخرين حول بيع وشراء البضائع؛ خدمات
تقديم االستشارات والمساعدة في تنظيم وإدارة شركات

العــــــدد التاسع
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األعمال التجارية؛ خدمات إصدار الفواتير وتسديد
الفواتير لآلخرين؛ خدمات معالجة البيانات؛ خدمات
الدعاية اإلعالن؛ خدمات إدارة األعمال؛ خدمات تولي
وتسيير شؤون األعمال؛ خدمات األعمال المكتبية؛
خدمات توظيف الكوادر ،خدمات تقديم االستشارات
حول إدارة الكوادر؛ خدمات تقديم االستشارات حول
إدارة األعمال؛ خدمات العالقات العامة وخدمات التسويق؛
خدمات الدعاية واإلعالنات عبر المذياع والتلفاز وخدمات
إنتاج األفالم اإلعالنية؛ خدمات تنظيم العروض التجارية
للغايات التجارية أو اإلعالنية؛ خدمات جمع وتنظيم
المقاالت الصحفية ذات الصلة.

management, business administration; office work:
personnel recruitment, personnel management
;consultancy; business management consultancy
public relations, marketing; radio and television
;advertising, production sf advertising films
organization of trade fairs for commercial or
advertising purposes; collecting and arranging of
relevant press articles.

In the name of: Volkswagen Aktiengesellschaft

بأسم  :فولكسواجن أكتنجزلشافت
العنوان  :بيرلينر رينغ  38440 ،ولفسبورغ  ،ألمانيا

Address: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany
Address for Services:

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

( ) 256

العالمة التجارية رقم 23257 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/07/22 :
من اجل  :خدمات ترميم وإصالح وخدمة وفك وتنظيف
وصيانة وتلميع المركب���ات وقطعها ومحركاتها وقطع
محركاته���ا وخدم���ات التجمي���ع المتعلق���ة بتركيب
المركب���ات وقطعه���ا ومحركاته���ا وقط���ع محركاتها،
خدمات إصالح المركبات ضمن س���ياق خدمات أعطال
المركبات؛ خدمات إجراء تغييرات معدلة على أجس���ام
وهياكل ومحركات السيارات (التعديل).
بأسم  :فولكسواجن أكتنجزلشافت
العنوان  :بيرلينر رينغ  38440 ،ولفسبورغ  ،ألمانيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23257
In Class: 37
Date: 22/07/2013
In Respect of: Reconstruction, repair, servicing,
dismantling, cleaning, maintenance and varnishing
of vehicles and their parks and mobrs and their
parts, assembly services relating to the installation
of vehicles and their parts and motors and «ihe parts,
vehicle repair in the course of vehicle breakdown
service; customized carwing out of alterations on
body, chassis and motor of automobiles (tuning),
included in class 37.
In the name of: Volkswagen Aktiengesellschaft
Address: Berliner Ring 2, 38440 Wolfsburg, Germany
Address for Services:
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( ) 257

Trade Mark No.: 23258

العالمة التجارية رقم 23258 :

In Class: 7

في الصنف 7 :

Date: 22/07/2013

التاريخ 2013/07/22 :
من اج����ل :مكابس زي����ت الطه����ي ،مفارم اللح����م (آالت)،
العجان����ات الكهربائي����ة ،آالت تحضي����ر الطع����ام
الكهروميكانيكي����ة ،تحديدا :آالت تحضي����ر فول الصويا
المتجب����ن ،آالت تنمية براعم الفاصولي����ا ،عصارات قصب
الس����كر ،آالت غس����يل الخضار ،آالت صناع����ة المعكرونة،
غساالت األطباق ،الخضاضات الستخدامات المطابخ ،آالت
الخلط ،المطاحن الكهربائية لالستخدام المنزلي ،عصارات
الفواكه الكهربائية لالستخدام المنزلي ،محضرات الطعام
الكهربائي����ة ،اآلالت الكهربائي����ة لتقطي����ع الخض����ار إلى
ش����رائح لالس����تخدام المنزلي ،اآلالت الكهربائية لتقطيع
اللحوم إلى شرائح لالس����تخدام المنزلي ،محضرات حليب
الصويا الستخدامات المطابخ ،محضرات اللبن الكهربائية،
المكانس الكهربائية ،آالت التخل����ص من النفايات ،آالت
التنظيف البخارية ،آالت التخلص من بقايا األطعمة.

In Respect of: Cooking oil presses; meat choppers
[machines]; electric dough maker electromechanical
food preparation machines? namely tofu making
machines; beansprout growing machines; sugar
cane presses; vegetable washing machines; noodle
making machines; dish washers; agitators for
kitchen use; mixing machines; electric crushers for
household use; electric fruit presses for household
use; electric food processors; vegetable slicers for
household use, electric; meat slicers for household
;use, electric; soy milk makers for kitchen use
electric yogurt makers; vacuum cleaners; garbage
disposals; steam cleaning machines; food waste
disposals.

بأسم  :غري إلكتريك أبليانسيز  ،إنك .أوف زوهاي

In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES,
INC. OF ZHUHAI

العنوان  :جينجي ويست روود  ،كويانشان زوهاي ،
غواندونغ  ،الصين

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai,
Guangdong, China

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

Address for Services:

( ) 258

العالمة التجارية رقم 23259 :

Trade Mark No.: 23259
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In Class: 10

في الصنف 10 :

Date: 22/07/2013

التاريخ 2013/07/22 :
م���ن اجل  :أجهزة التدليك التجميلية ،أجهزة التدليك،
األجهزة واألدوات الطبي���ة ،العلب المخصصة لألدوات
الطبي���ة ،واقيات الس���مع ،أدوات التعقي���م والتنظيم
لالس���تخدام الطبي ،أجه���زة العالج بالهواء الس���اخن،
البطاني���ات الكهربائية لالس���تخدام الطبي ،مصابيح
األش���عة فوق البنفسجية لالس���تخدام الطبيّ ،
ّ
أشعة
الليزر لالس���تخدام الطب���ي ،األدوات الكهربائية للوخز
باألب���ر ،األجه���زة فوق الصوتي���ة لالس���تخدام الطبي،
مساعدات السمع.

In Respect of: Aesthetic massage apparatus; massage
apparatus; medical apparatus and instruments; cases
;fitted for medical instruments; hearing protectors
sterilizing and disinfecting instruments for medical
use; hot air therapeutic apparatus; electric blankets
for medical use; ultraviolet ray lamps for medical
use; lasers for medical use; electric acupuncture
;instruments; ultrasonic device for medical use
hearing aids.

بأسم  :غري إلكتريك أبليانسيز  ،إنك .أوف زوهاي

In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES,
INC. OF ZHUHAI

العنوان  :جينجي ويست روود  ،كويانشان زوهاي ،
غواندونغ  ،الصين

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai,
Guangdong, China

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

Address for Services:

( ) 259

العالمة التجارية رقم 23260 :
في الصنف 11 :
التاريخ 2013/07/22 :
من اجل  :أجهزة وأدوات اإلضاءة ،المصابيح المبيدة
ّ
األشعة فوق
للجراثيم لتنقية الهواء ،مصابيح
البنفسجية لغير االستخدام الطبي ،أواني الطهي
الكهربائية ،أسطح أفران الطهي الكهربائية ،مرشحات
القهوة الكهربائية ،آالت تحضير القهوة الكهربائية،
قدور طبخ األرز الكهربائية ،قدور الطبخ العاملة بالضغط،
المجمدات ،تجهيزات تبريد الماء ،أواني التبريد ،آالت
وأجهزة صناعة الثلج ،آالت تحضير البوظة،

Trade Mark No.: 23260
In Class: 11
Date: 22/07/2013
;In Respect of: Lighting apparatus and installations
germicidal lamps for purifying air; ultraviolet
ray lamps not for medical use; electric cooking
utensils; electric cook tops; kitchen ovens; electric
coffee filters; electric coffee machines; electric rice
cookers; electric pressure cookers; freezers; cooling
installations for water; refrigerating
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containers; ice machines and apparatus; ice cream
making machines; thermoelectric wine cellars; air
filtering installations; air conditioners for vehicles;
gas purifying apparatus; air purifying apparatus
and machines; ionization device for air or water
treatment; electric hair driers; electric laundry
dryers; electric fans; extractor hoods for kitchens;
induction stoves; electric kettles; Turkish baths
apparatus; bath tubs; wash-hand basins being parts of
sanitary installations; steam facial saunas; portable
foot bath; desalination equipments; installation
for purification of waste water; filters being parts
of household or industrial installations; water
purifying apparatus; sterilizers, not for medical
purpose; water softening apparatus; oil purifying
installations; waste water treatment devices; electric
dish sterilizers; drinking water dispensers; electric
space heaters.

 مكيف���ات الهواء،تجهي���زات فلترة وتنقي���ة الهواء
 أجه���زة وآالت تنقية، أجه���زة تنقية الغاز،للمركب���ات
 أجه���زة التحويل إلى أيون���ات لمعالجة الهواء،الهواء
 مجفف���ات، مجفف���ات الش���عر الكهربائي���ة،والم���اء
 الشفاطات، المراوح الكهربائية،الغس���يل الكهربائية
، المواقد العاملة بالحث الحراري،الستخدامات المطابخ
 أحواض، أجهزة الحمامات التركية،األباريق الكهربائية
 أحواض غس���يل األيدي بكونها أجزاء من،االس���تحمام
ّ
 أحواض، الس���اونا البخاري���ة للوجه،صحية
تجهيزات
ّ
، معدات تحلي���ة المياه،غس���ل األقدام القابل���ة للنقل
 الفالتر بكونها أجزاء،تجهي���زات تنقية المياه العادمة
، أجهزة تنقية الماء،من تجهيزات منزلية أو صناعي���ة
أجهزة التعقي���م لغير االس���تخدامات الطبيةـ أجهزة
 أجهزة، تجهيزات تنقية النفط،إزالة العوالق من الماء
،معالجة المياه العادمة
 أجهزة التزويد بمياه،معقمات األطباق الكهربائية
. مدفئات المساحات الكهربائية،الشرب

In the name of: GREE ELECTRIC APPLIANCES,
INC. OF ZHUHAI

 أوف زوهاي. إنك،  غري إلكتريك أبليانسيز: بأسم

Address: Jinji West Road, Qianshan Zhuhai,
Guangdong, China

،  كويانشان زوهاي،  جينجي ويست روود: العنوان
 الصين، غواندونغ

Address for Services:

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

) 260 (

Trade Mark No.: 23261
In Class: 12
Date: 22/07/2013

23261 : العالمة التجارية رقم
12 : في الصنف
2013/07/22 : التاريخ

العــــــدد التاسع
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من اجل  :سيارات  ،الشاحنات ,الجرارات ,الدراجات
النارية ,سيارات  ,حافالت  ,والرافعات  ,رفع المركبات
 ,المقطورات (سيارات)  .عربات خرطوم  .عربات الصب
 .محركات للمركبات البرية  .سيارات خلط الخرسانة .
سيارات االسعاف  .شاحنات للتنظيف  .شاحنات الرش.
ميكروباص  .سيارات الرياضة  .شاحنات تلميح  .مركبات
نقل عسكرية  .سيارات للهندسة .هياكل سيارات .

;In Respect of: Automobiles; trucks; tractors
motorcycles; cars; coaches; fork lift trucks; lifting
vehicles; trailers(vehicles); hose cars; casting
cars; 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.
In the name of: Beiqi Foton Motor Co., Ltd.

بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليمتد
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:

( ) 261

العالمة التجارية رقم 23264 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/07/22 :
من اجل  :أغشية بولي يورثان تستخدم لتغطية وحماية
اسطح االجهزة االلكترونية وخاصة الهواتف المحمولة
والهوات���ف الذكي���ة واالجه���زة المس���اعدة الرقمي���ة
الش���خصية واجه���زة الكمبيوت���ر واجه���زة الكمبيوتر
المحمول���ة واجه���زة الكمبيوت���ر اللوحية ومش���غالت
الوسائط المحمولة واالجهزة االلكترونية المحمولة
بأسم  :اوتر برودكتس أل أل سي

Trade Mark No.: 23264
In Class: 9
Date: 22/07/2013
In Respect of: POLYURETHANE FILMS FOR
COVERING AND PROTECTING SURFACES
OF ELECTRONIC DEVICES, NAMELY, CELL
PHONES, SMART PHONES, PERSONAL DIGITAL
ASSISTANTS,
COMPUTERS, LAPTOPS,
TABLETS, PORTABLE MEDIA PLAYERS, AND
PORTABLE ELECTRONIC DEVICES.
In the name of: otter products llc

العن���وان 209 :س���اوث ميل���دروم س���تريت  ,ف���ورت
كولينز,كولورادو  ,80521الواليات المتحدة االمريكية

Address: 209 south meldrum street, fort
collins,colorado 80521, united states of america

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

Address for Services:
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( ) 262

Trade Mark No.: 23265

العالمة التجارية رقم 23265 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 22/07/2013

التاريخ 2013/07/22 :
من اجل  :أغشية بولي يورثان تستخدم لتغطية وحماية
اسطح االجهزة االلكترونية وخاصة الهواتف المحمولة
والهواتف الذكية واالجهزة المساعدة الرقمية
الشخصية واجهزة الكمبيوتر واجهزة الكمبيوتر
المحمولة واجهزة الكمبيوتر اللوحية ومشغالت
الوسائط المحمولة واالجهزة االلكترونية المحمولة

In Respect of: POLYURETHANE FILMS FOR
COVERING AND PROTECTING SURFACES
OF ELECTRONIC DEVICES,NAMELY, CELL
PHONES,SMART
PHONES,PERSONAL
DIGITAL ASSISTANTS,COMPUTERS,LAPTO
PS,TABLETS,PORTABLE MEDIA PLAYERS,
AND PORTABLE ELECTRONIC DEVICES.
In the name of: Otter Prodducts LLC

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

Address: 209South Meldrum street, Fort Collins,
Colorado80521, United States of America

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

Address for Services:

( ) 263

العالمة التجارية رقم 23267 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/07/22 :
من اجل  :أغشية بولي يورثان تستخدم لتغطية وحماية
اسطح االجهزة االلكترونية وخاصة الهواتف المحمولة
والهواتف الذكية واالجهزة المساعدة الرقمية الشخصية
واجهزة الكمبيوتر واجهزة الكمبيوتر المحمولة واجهزة
الكمبيوتر اللوحية ومشغالت الوسائط المحمولة واالجهزة
االلكترونية المحمولة

Trade Mark No.: 23267
In Class: 9
Date: 22/07/2013
In Respect of: POLYURETHANE FILMS FOR
COVERING AND PROTECTING SURFACES
OF ELECTRONIC DEVICES,NAMELY, CELL
PHONES,SMART PHONES,PERSONAL
DIGITAL ASSISTANTS,COMPUTERS,LAPTO
PS,TABLETS,PORTABLE MEDIA PLAYERS,
AND PORTABLE ELECTRONIC DEVICES.
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In the name of: Otter Products LLC

بأسم  :اوتر برودكتس ال ال سي
العن���وان 209 :س���اوث ميل���دروم س���تريت،فورت
كولينز،كولورادو ،80521الواليات المتحدة االمريكية

Address: 209 South Meldrum street,fort
Collins,Colorado 80521,United States of America

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

Address for Services:

()264

العالمة التجارية رقم 23268 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/07/22 :
من اجل  :أغشية بولي يورثان تستخدم لتغطية وحماية
اسطح االجهزة االلكترونية وخاصة الهواتف المحمولة
والهوات���ف الذكي���ة واالجه���زة المس���اعدة الرقمي���ة
الش���خصية واجه���زة الكمبيوت���ر واجه���زة الكمبيوتر
المحمول���ة واجه���زة الكمبيوت���ر اللوحية ومش���غالت
الوسائط المحمولة واالجهزة االلكترونية المحمولة
بأسم  :اوتر برودكتس ال ال سي

Trade Mark No.: 23268
In Class: 9
Date: 22/07/2013
In Respect of: POLYURETHANE FILMS FOR
COVERING AND PROTECTING SURFACES
OF ELECTRONIC DEVICES,NAMELY, CELL
PHONES,SMART PHONES,PERSONAL
DIGITAL ASSISTANTS,COMPUTERS,LAPTO
PS,TABLETS,PORTABLE MEDIA PLAYERS,
AND PORTABLE ELECTRONIC DEVICES.
In the name of: Otter Products LLC

العن���وان  209 :س���اوث ميل���دروم س���تريت ،ف���ورت
كولينز،كولورادو ، 80521الواليات المتحدة االمريكية

Address: 209 South Meldrum street,fort Collins,
Colorado 80521,United States of America

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

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام ألرقام ذات االستخدام العام بمعزل
عن العالمة
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Trade Mark No.: 23269
In Class: 16
Date: 18/07/2013
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; 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

23269 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/07/18 : التاريخ
 الورق والورق المقوى والمنتجات المصنوعة من: من اجل
 مواد، المطبوعات، هذه المواد وغير واردة في فئات أخرى
 مواد، القرطاسية،  الصور الفوتوغرافية،تجليد الكتب
،اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات منزلية
 اآلالت الكاتبة،  فراشي الدهان أو التلوين، مواد الفنانين
 مواد التوجيه والتدريس، )واللوازم المكتبية (عدا األثاث
 مواد التغليف البالستيكية (غير، )(عدا األجهزة
 الكليشيهات،  حروف الطباعة، )الواردة في فئات أخرى
 أجهزة وآالت تجليد الكتب،  ورق نشاف، )(الراسمات
 كتيبات،  مساند كتب،  تجاليد كتب، )(معدات مكتبية
،  كتالوجات،  بطاقات،  تقاويم،  كتب،  مؤشرات للكتب،
، صور معدة للنقل،  دفاتر يوميات، مصفات حروف الطباعة
، كليشيهات،  كليشيهات حفر،  ناسخات، رسوم بيانية
 خرائط،  نماذج مطبوعة،  نشرات، )مغلفات (قرطاسية
 مطبوعات، ) محسنات تجزيع (أمشاط تخطيط، جغرافية
ُ
 بطاقات،تخطيطية ورسوم بيانية ونسخ تخيطيطية
 هكتوغراف (آالت نسخ، ) كتب موجزة (أدلة، تهنئة
 بطاقات، فهارس،) بطاقات دليلية (قرطاسية،)بالجيالتين
 حجارة، أحرف الطباعة،  صواني الرسائل،غير نسيجية
 مطبوعات،  أشغال طباعة حجرية فنية، للطباعة الحجرية
 أدلة،) ورق نسخ (قرطاسية، ) مجالت (دوريات،حجرية
،  دفاتر،  صحف،  نشرات إخبارية دورية، )(كتب موجزة
،) دفاتر قطع (قرطاسية، دفاتر قطع للكتابة، أرقام الطباعة
) بنتوغراف (أدوات نسخ التصاميم والرسوم،كراسات
، )(معدات رسم
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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
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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 23270 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/07/18 :
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

Trade Mark No.: 23270
In Class: 16
Date: 18/07/2013
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
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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  ،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
بأسم  :ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ.م.م
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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

العنوان  :مبنى ام بي سي ،الطابق الخامس ،مدينة دبي
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 23271
In Class: 25
Date: 18/07/2013
In Respect of: Clothing; footwear; headgear; antisweat underclothing; aprons (clothing); bandanas
(neckerchiefs); beach clothes; beach shoes; belts
(clothing); boots; boots for sports; brassieres;
caps (headwear); clothing for sports; clothing of
leather and of imitations of leather; coats; collars
(clothing); dressing gowns; ear muffs (clothing);
gabardines (clothing); gaiters; gloves (clothing);
hats; headbands (clothing); heels for shoes and
stockings; hoods (clothing); hosiery; inner soles;
jackets (clothing); jumpers (shirt fronts); leather
footwear; neckties; outer clothing; overalls;
overcoats; pants; parkas; pyjamas; ready-made
clothing; sandals; scarves; shawls; shirts; shoes;
shorts; skirts; slippers; smocks; socks; soles
for footwear; spats; stockings; suits; sweaters;
swimsuits; tee-shirts; tips for footwear; trousers;
underclothing; underpants; uniforms; veils
(clothing); waterproof clothing; welts for shoes;
wristbands (clothing)

In the name of: MBC IP FZ-LLC

23271 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/07/18 : التاريخ
 مالبس،  أغطية الرأس،  لباس القدم،  مالبس: م���ن اجل
 باندانات، ) مراييل (مالب���س، داخلي���ة مضادة للع���رق
،  أحذية للش���اطئ،  مالبس للش���اطئ، )(مناديل للرقبة
، أحذية للرياضة،  أحذية عالية الس���اق، )أحزمة (مالبس
 قبع���ات ذو اطراف امامي���ة (أغطية، مش���دات للص���در
ّ ُ
،المقلد
 مالبس من الجلد والجلد،  مالبس للرياضة،)للرأس
 أغطية لألذنين،  مب���اذل، ) ياقات (مالب���س، معاط���ف
،) قفازات (مالبس،  طماقات،  مالبس غبردين، )(مالب���س
 كع���وب لألحذية، ) أربطة لل���رأس (مالب���س، قبع���ات
 نعال،  مالب���س محبوكة، ) برانس (مالبس، والج���وارب
 صداري (صدر، ) جاكيتات (مالبس، )داخلية (ضبان���ات
 مالبس، ربطات عنق،  ألبس���ة القدم الجلدية، )القميص
 س���راويل، معاطف خارجية،  أردية س���روالية، خارجية
، مالبس جاهزة،  بيجامات،  جاكيتات مقلنس���ة، داخلية
 سروايل،  أحذية،  قمصان،  ش���االت،  أوش���حة، صنادل
،  جوارب قصيرة،  جالبي���ب،  أخفاف،  تنانير، قصي���رة
، جوارب طويلة،  طماقات للكاح���ل، نع���ال للباس القدم
،  قمصان نصف كم،  أثواب س���باحة،  س���ترات، بذالت
 سراويل،  مالبس داخلية،  بناطيل، زخارف لباس القدم
ُ
 مالبس مضادة،) خ ُم���ر (مالبس،  بزات نظامية، داخلي���ة
) عصابات للمعصم (مالبس،  سيور لألحذية، للماء
م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بأسم
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Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 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 الكلمات والعبارات: مالحظة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 23272
In Class: 25
Date: 18/07/2013
In Respect of: Clothing; footwear; headgear; antisweat underclothing; aprons (clothing); bandanas
(neckerchiefs); beach clothes; beach shoes; belts
(clothing); boots; boots for sports; brassieres; caps
(headwear); clothing for sports; clothing of leather
and of imitations of leather; coats; collars (clothing);
dressing gowns; ear muffs (clothing); gabardines
(clothing); gaiters; gloves (clothing); hats;
headbands (clothing); heels for shoes and stockings;
hoods (clothing); hosiery; inner soles; jackets
(clothing); jumpers (shirt fronts); leather footwear;
neckties; outer clothing; overalls; overcoats; pants;
parkas; pyjamas; ready-made clothing; sandals;
scarves; shawls; shirts; shoes; shorts; skirts;
slippers; smocks; socks; soles for footwear; spats;
stockings; suits; sweaters; swimsuits; tee-shirts; tips
for footwear; trousers; underclothing; underpants;
uniforms; veils (clothing); waterproof clothing;
welts for shoes; wristbands (clothing)

23272 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/07/18 : التاريخ
 مالبس،  أغطية الرأس،  لباس القدم،  مالبس: من اجل
 باندانات، ) مراييل (مالبس، داخلية مضادة للعرق
 أحزمة،  أحذية للشاطئ،  مالبس للشاطئ، )(مناديل للرقبة
 مشدات، أحذية للرياضة،  أحذية عالية الساق، )(مالبس
 مالبس،) قبعات ذو اطراف امامية (أغطية للرأس، للصدر
ّ ُ
،  معاطف، المقلد
 مالبس من الجلد والجلد، للرياضة
 مالبس، ) أغطية لألذنين (مالبس،  مباذل، )ياقات (مالبس
 أربطة للرأس، قبعات، ) قفازات (مالبس،  طماقات، غبردين
، ) برانس (مالبس،  كعوب لألحذية والجوارب،)(مالبس
 جاكيتات، ) نعال داخلية (ضبانات، مالبس محبوكة
 ألبسة القدم الجلدية، ) صداري (صدر القميص، )(مالبس
 معاطف،  أردية سروالية،  مالبس خارجية،  ربطات عنق،
 بيجامات،  جاكيتات مقلنسة،  سراويل داخلية،خارجية

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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 ،مالبس جاهزة  ،صنادل  ،أوشحة  ،شاالت  ،قمصان ،
أحذية  ،سروايل قصيرة  ،تنانير  ،أخفاف  ،جالبيب ،
جوارب قصيرة  ،نعال للباس القدم  ،طماقات للكاحل ،
جوارب طويلة  ،بذالت  ،سترات  ،أثواب سباحة  ،قمصان
نصف كم  ،زخارف لباس القدم ،بناطيل  ،مالبس داخلية
ُ
 ،سراويل داخلية  ،بزات نظامية  ،خ ُمر (مالبس)  ،مالبس
مضادة للماء  ،سيور لألحذية  ،عصابات للمعصم (مالبس)
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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()269

العالمة التجارية رقم 23273 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/07/18 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن  ،إدارة األعمال ،
توجيه األعمال  ،تفعيل النشاط المكتبي  ،خدمات
اإلعالن بالراديو والتلفزيون  ،الخدمات التي تؤديها
مؤسسات دعاية وإعالن تمارس االتصال بالجماهير أو
اإلعالن أو االشهار بكل وسائل اإلعالم فيما يتعلق

Trade Mark No.: 23273
In Class: 35
Date: 18/07/2013
;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

187
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; publication 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

2013/12/31

العــــــدد التاسع

 خدمات تسجيل أو نسخ أو، بكافة السلع أو الخدمات
تحرير أو تجميع أو تنظيم المراسالت والتجسيالت
الخطية وكذلك استغالل أو تجميع اية بيانات
 خدمات الدعاية واإلعالن فيما، حسابية أو إحصائية
يتعلق بخدمات أخرى كتلك المتعلقة بالدعاية
 وكاالت الدعاية، واإلعالن بالراديو والتلفزيون
 تحديث،  الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي، واإلعالن
،  تأجير المساحات اإلعالنية، مواد الدعاية واإلعالن
تنظيم اإلشتراكات في خدمات االتصاالت لصالح
 لصق،  إدارة عرض أعمال فناني التمثيل، الغير
 عرض سلع على وسائط اإلعالم لغايات، اإلعالنات
 اإلعالن بالبريد المباشر،  عرض السلع، البيع بالتجزئة
 تنظيم،  نسخ الوثائق،  نشر مواد الدعاية واإلعالن،
المعارض والعروض التجارية للغايات التجارية أو
 خدمات العروض، التنبؤات االقتصادية، اإلعالنية
 خدمات إعداد نماذج الدعاية،لغايات الدعاية واإلعالن
 خدمات إقتطاع األخبار، واإلعالن أو ترويج المبيعات
 اإلعالن والدعاية، أو المعلومات المهمة في الصحف
 إستطالعات الرأي، المباشرة على شبكات الحاسوب
 نشر نصوص الدعاية،  الدعاية واإلعالن الخارجي،
 تأجير مواد،  اإلعالن بالراديو والتلفزيون، واإلعالن
 البحث،  ترويج المبيعات لآلخرين، الدعاية واإلعالن
 كتابة النصوص اإلعالنية، عن كفالة
م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بأسم

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 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 الكلمات والعبارات: مالحظة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

2013/12/31
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العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23274
In Class: 35
Date: 18/07/2013
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;
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; publication of publicity texts;
radio & television commercials; rental of publicity
material; sales promotion for others; sponsorship
search; writing of publicity texts

23274 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/07/18 : 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،
 إدارة عرض أعمال، خدمات االتصاالت لصالح الغير
 عرض سلع على،  لصق اإلعالنات، فناني التمثيل
 عرض السلع، وسائط اإلعالم لغايات البيع بالتجزئة
 نشر مواد الدعاية واإلعالن،  اإلعالن بالبريد المباشر،
 تنظيم المعارض والعروض التجارية،  نسخ الوثائق،
 التنبؤات االقتصادية، للغايات التجارية أو اإلعالنية
 خدمات،  خدمات العروض لغايات الدعاية واإلعالن،
، إعداد نماذج الدعاية واإلعالن أو ترويج المبيعات
خدمات إقتطاع األخبار أو المعلومات المهمة في
 اإلعالن، الصحف

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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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

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
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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 271

العالمة التجارية رقم 23275 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/07/18 :
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

Trade Mark No.: 23275
In Class: 38
Date: 18/07/2013
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

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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الالسلكي  ،خدمات البث واإلرسال عبر الكبالت واألقمار
الصناعية  ،خدمات اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية ،
معلومات حول االتصاالت واالتصال الالسلكي  ،توجيه
وربط االتصاالت  ،إرسال معلومات النصوص المرئية
والنصوص عن بعد  ،خدمات البريد الصوتي  ،خدمات
البث واإلرسال المرئي  ،خدمات االتصال المرئي ،
خدمات إرسال الرسائل المرئي  ،خدمات سكلية  ،جميع
الخدمات التي تتكون بصفة أساسية من بث البرامج
اإلذاعية والتلفزيونية

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
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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 272

العالمة التجارية رقم 23276 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/07/18 :
من اجل  :االتصاالت  ،اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون
 ،اإلتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف
البصرية والبرقيات والتلفون  ،نقل الرسائل والصور

Trade Mark No.: 23276
In Class: 38
Date: 18/07/2013
In Respect of: Telecommunications; television and
radio broadcasting; communication by computer
& terminals, fiber optic networks, telegrams

2013/12/31
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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;
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 التاسع

 وكاالت،  معلومات حول االتصاالت، عبر الحاسوب
 توفير،  توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد، األنباء
 تأجير، توصيالت خاصة عبر شبكة حاسوب دولية
معدات االتصال وأنظمة االتصال الالسلكي ومعدات
،  اإلجتماعات عن ُبعد، البث عبر األقمار الصناعية
 خدمات البث واإلرسال، خدمات االتصال الالسلكي
 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 Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 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 الكلمات والعبارات: مالحظة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

) 273 (

Trade Mark No.: 23277
In Class: 41
Date: 18/07/2013

23277 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/07/18 : التاريخ

192
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; rental of video cassette
recorders; recording studio services; providing
of entertainment facilities; rental of audio
equipment; rental of camcorders; rental of cinefilms; 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;

2013/12/31

العــــــدد التاسع

 األنشطة، الترفيه، التدريب، التعليم والتهذيب: من اجل
 حجز، تنظي����م مس����ابقات الجمال،الرياضي����ة والثقافية
 خدمات، عروض سينمائية،المقاعد للعروض المس����رحية
 معلومات، إعادة تس����جيل الص����وت،التصوي����ر الرقم����ي
 خدمات، إنت����اج األفالم، ع����ن الترفيه والتربي����ة والتعليم
العروض بخالف م����ا كان منها لغاي����ات الدعاية واإلعالن
 تأجير، التصوي����ر بالميكروفلم،  عرض تمثيلي����ات حية،
، توفي����ر تجهيزات ُدور الس����ينما،األف��ل�ام الس����ينمائية
، تقدي����م التقاري����ر المصورة،خدم����ات مراس����لي األنب����اء
 إنتاج، ) تنظيم حف��ل�ات (ترفيه،التصوي����ر الفوتوغرافي
 إنتاج العروض،وإعداد وعرض برامج الرادي����و والتلفزيون
 تأجي����ر أجهزة الراديو، إنتاج أف��ل�ام الفيديو،المس����رحية
، الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والس����ينمائي،والتلفزيون
 خدمات، تأجير مس����جالت الفيديو بالحافظات الشريطية
 تأجير، توفير تسهيالت الترفيه،س����تديوهات التسجيل
 تأجي����ر كاميرات، معدات إرس����ال واس����تقبال الص����وت
 تأجير أجهزة اإلضاءة،  تأجير األفالم السينمائية،الفيديو
 تأجيربروجكترات، للمسارح أو س����توديوهات التلفزيون
 تأجير، تأجير مشاهد العرض، (آالت عرض) وملحقاتها
 تأجير، تأجي���ر كاميرات الفيدي���و،مس���جالت الصوت
 خدم���ات كتابة الس���يناريو والبرامج،أش���رطة الفيديو
، اس���تديوهات س���ينمائية،اإلذاعي���ة والتلفزيوني���ة
 نش���ر وكتابة النصوص بخالف نصوص،ترجمة األفالم
 خدمات وكاالت، اإلنتاج المس���رحي،الدعاي���ة واإلعالن
، ترجمة، توقيت المناسبات الرياضية،)التذاكر (ترفيه
 تسجيل، إنتاج أفالم الفيديو، إعداد أش���رطة الفيديو
 خدمات، ) تنظيم المباريات (ترفيه، أش���رطة الفيديو
 تنظيم الترفيه،موسيقى الرسوم المتحركة الترفيهية
 خدمات،  خدمات الترفيه السمعي،الموسيقي والمرئي
 الترفيه،تقديم عروض سمعية بصرية لغايات الترفيه
 إعداد البرامج،  تنظي���م األحداث الترفيهية، التفاعلي
 خدمات، توفير تس���هيالت للترفيه، الترفيهية للبث
 خدمات األلعاب،الترفيه عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر
المقدمة مباشرة (من شبكة حاسوب) أو من خالل شبكة
 توزيع مسلسالت تلفزيونية للبث، اتصال أخرى

العــــــدد التاسع
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من خالل محطات تلفزيونية مستقلة  ،إخراج برامج
اإلذاعة والتلفزيون ،خدمات برامج األنباء للراديو أو
التلفزيون  ،توفير المطبوعات اإلكترونية الفورية (غير
القابلة للتنزيل) ،نشر الكتب  ،نشر الكتب والصحف
االلكترونية الفورية ،توفير معلومات عن األنباء،
الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو
االستجمام  ،عروض األعمال الفنية أو األدبية المرئية
للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية

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

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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 274

العالمة التجارية رقم 23278 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/07/18 :

Trade Mark No.: 23278
In Class: 41
Date: 18/07/2013
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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; 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

2013/12/31
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 األنشطة، الترفيه، التدريب، التعليم والتهذيب:من اجل
 حجز، تنظيم مسابقات الجمال،الرياضية والثقافية
 خدمات، عروض سينمائية،المقاعد للعروض المسرحية
 معلومات، إعادة تسجيل الصوت،التصوير الرقمي
 خدمات، إنتاج األفالم، عن الترفيه والتربية والتعليم
العروض بخالف ما كان منها لغايات الدعاية واإلعالن
 تأجير، التصوير بالميكروفلم، عرض تمثيليات حية،
، توفير تجهيزات ُدور السينما،األفالم السينمائية
، تقديم التقارير المصورة،خدمات مراسلي األنباء
 إنتاج، ) تنظيم حفالت (ترفيه،التصوير الفوتوغرافي
 إنتاج العروض،وإعداد وعرض برامج الراديو والتلفزيون
 تأجير أجهزة الراديو،  إنتاج أفالم الفيديو،المسرحية
، الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي،والتلفزيون
 خدمات،تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية
، توفير تسهيالت الترفيه، ستديوهات التسجيل
 تأجير كاميرات،تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت
 تأجير أجهزة اإلضاءة، تأجير األفالم السينمائية،الفيديو
 تأجيربروجكترات، للمسارح أو ستوديوهات التلفزيون
 تأجير،  تأجير مشاهد العرض، (آالت عرض) وملحقاتها
 تأجير، تأجير كاميرات الفيديو،مسجالت الصوت
 خدمات كتابة السيناريو والبرامج،أشرطة الفيديو
 ترجمة، استديوهات سينمائية،اإلذاعية والتلفزيونية
 نشر وكتابة النصوص بخالف نصوص الدعاية، األفالم
 خدمات وكاالت التذاكر، اإلنتاج المسرحي،واإلعالن
، ترجمة،  توقيت المناسبات الرياضية، )(ترفيه
 تسجيل،  إنتاج أفالم الفيديو، إعداد أشرطة الفيديو
 خدمات،) تنظيم المباريات (ترفيه،أشرطة الفيديو
 تنظيم الترفيه،موسيقى الرسوم المتحركة الترفيهية
 خدمات،  خدمات الترفيه السمعي،الموسيقي والمرئي
 الترفيه،تقديم عروض سمعية بصرية لغايات الترفيه
 إعداد البرامج، تنظيم األحداث الترفيهية،التفاعلي
 خدمات، توفير تسهيالت للترفيه،الترفيهية للبث
 خدمات األلعاب،الترفيه عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر
المقدمة مباشرة (من شبكة حاسوب) أو من خالل شبكة
 توزيع مسلسالت تلفزيونية للبث من، اتصال أخرى
 إخراج برامج،خالل محطات تلفزيونية مستقلة
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اإلذاعة والتلفزيون ،خدمات برامج األنباء للراديو أو
التلفزيون ،توفير المطبوعات اإلكترونية الفورية (غير
القابلة للتنزيل) ،نشر الكتب  ،نشر الكتب والصحف
االلكترونية الفورية ،توفير معلومات عن األنباء،
الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو
االستجمام  ،عروض األعمال الفنية أو األدبية المرئية
للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية

;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
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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

( ) 275

العالمة التجارية رقم 23279 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/07/18 :

Trade Mark No.: 23279
In Class: 25
Date: 18/07/2013

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

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

بأسم  :شركة الحمصي التجارية المحدودة المسؤولية

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

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

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

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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( ) 276

Trade Mark No.: 23281

العالمة التجارية رقم 23281 :

In Class: 16

في الصنف 16 :

Date: 18/07/2013

التاريخ 2013/07/18 :
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 ،ومواد الفنانين ،فراشي الدهان أو التلوين،
اآلالت الكاتبة واللوازم المكتبية (عدا األثاث) ،مواد
التوجيه والتدريس (عدا األجهزة) ،مواد التغليف

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
blocks instructional and teaching material (except

البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى) ،حروف
الطباعة ،الكليشيهات (الراسمات).

apparatus); plastic materials for packaging (not
included in other classes); printers› type; printing

بأسم  :ايكينجيلير ماتباجيليك سانايى في تيجاريت
ليمتد شيركيتي

In the name of: IKINCILER MATBAACILIK
SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI

العنوان  :اسطنبول أناضولو ياكاسي اورجانيزى
سانايى بولجيسي ،أيدينلى ماهاليسي ،ميرميرجيلر
جاديسى ،نو ،13 :توزال  -اسطنبول  /تركيا

Address: Istanbul Anadolu Yakasi Organize Sanayi
Bolgesi, Aydinli Mahallesi, Mermerciler Caddesi,
No: 13, Tuzla -Istanbul / Turkey

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

Address for Services:

( ) 277

العالمة التجارية رقم 23282 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/07/22 :

Trade Mark No.: 23282
In Class: 35
Date: 22/07/2013

العــــــدد التاسع
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من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية

;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions
In the name of: GRAND STORES L.L.C.

بأسم  :المحالت الكبرى ش.م.م.
العنوان  :ص ب 2144 :دبي  ,االمارات العربية المتحدة

Address: P.O. Box: 2144 Dubai, United Arab
Emirates

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

Address for Services:

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

( ) 278

العالمة التجارية رقم 23283 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/07/22 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية
بأسم  :المحالت الكبرى ش.م.م.

Trade Mark No.: 23283
In Class: 35
Date: 22/07/2013
;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions
In the name of: GRAND STORES L.L.C.

العنوان  :ص ب 2144 :دبي  ,االمارات العربية المتحدة

Address: P.O. Box: 2144 Dubai, United Arab
Emirates

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

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 279 (

Trade Mark No.: 23284

23284 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 22/07/2013

2013/07/22 : التاريخ

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

 خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة: من اجل
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية

In the name of: GRAND STORES L.L.C.

.م.م. المحالت الكبرى ش: بأسم

Address: P.O. Box: 2144 Dubai, United Arab Emirates

 االمارات العربية المتحدة,  دبي2144 : ص ب: العنوان

Address for Services:

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

) 280 (
Trade Mark No.: 23285
In Class: 9
Date: 22/07/2013
In Respect of: Computer software for encoding and
decoding of voice and audio signals; analog and
digital sound enhancing software for processing,
recording, capturing, receiving, transmitting,
rendering and storing voice and audio signals, files
and sounds; audio amplifiers; audio speakers; blank
Universal Serial Bus (USB) flash memory drive;
built-in wireless audio and video receivers and
electronic docking stations for use with electronic
book readers, tablet computers, mp3 players,
mp4 players, mobile phones and smart phones;
camcorders; computer and mobile device software
to personalize widgets and mobile applications;

23285 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/07/22 : التاريخ
 برامج كمبيوتر لتشفير وفك تشفير الصوت: من اجل
واالشارات الصوتية؛ برمجيات تحسين الصوت التناظري
والرقمي لمعالجة وتسجيل وإلتقاط وإستالم وإرسال
وتحويل وتخزين الصوت واإلشارات الصوتية والملفات
واألصوات؛ مضخمات الصوت؛ مكبرات الصوت؛ مشغل
الذاكرة الوميضية (فالش) من الناقل التسلسلي العام
)؛ أجهزة إستقبال السلكية مدمجة للصوتUSB(
والصورة وقواعد تركيب إلكترونية لإلستخدامها
، وأجهزة الكمبيوتر اللوحية،لقراءة الكتب اإللكترونية
 مشغالت،mp3 ومشغالت الملفات الصوتية بصيغة
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computer application software for mobile phones,
portable media players and handheld computers,
namely, software for use in voice recognition;
computer game software; computer monitors;
computer network hubs, switches and routers;
computer software embedded on portable phones
and/or portable computers that allows users to
play and download electronic games, listen to
and download ring tones and music, and view
and download screen savers and wallpapers;
computer software for controlling home appliances;
computer software for instant messaging, sending
and receiving emails and contact information,
schedule sharing and contents sharing; computer
software for managing and organizing various
digital reading contents namely digital electronicbooks, digital electronic-newspapers, thesis,
and digital electronic-magazines; computer
software for personal information management;
computer software for playing, sharing and
managing multimedia files; computer software
for purchasing, downloading, playing or listening
to music; computer software for purchasing,
subscribing, downloading, playing or listening to
digital reading contents namely digital electronicbooks, digital electronics- newspapers, thesis and
digital electronic-magazines and electronic games;
computer software for travel information systems
for the provision or rendering of travel advice and
for information concerning hotels, landmarks,
museums, public transportation, restaurants and
other information regarding travel and transport;
computer software for use in recording, organizing,
transmitting, manipulating, and reviewing text,
audio files, video files and computer game programs
in connection with televisions, computers, music
players, video players, media players and mobile
phones; computer software for use in searching for,
browsing, and purchasing software on an electronic
database; computer software for use with satellite
and Global Positioning System (GPS) navigation
systems for navigation, route and trip planning, and
electronic mapping; computer software suggesting

2013/12/31

العــــــدد التاسع

 هواتف نقالة،mp4 الملفات الصوتية بصيغة
وهواتف ذكية؛ كاميرات الفيديو المدمجة مع
أجهزة التسجيل؛ برمجيات الحاسوب والهاتف
النقال لتخصيص التطبيقات المصغرة وتطبيقات
الهواتف النقالة؛ برمجيات تطبيق حاسوب للهواتف
النقالة ومشغالت الوسائط النقالة وأجهزة الحاسوب
 برمجيات لإلستخدام في التعرف، بالتحديد،المحموله
على الصوت؛ برمجيات ألعاب الحاسوب؛ شاشات
الحاسوب؛ محاور ومفاتيح تبديل وموجهات شبكة
 برمجيات حاسوب مدمجة في الهواتف،الحاسوب
أو أجهزة الحاسوب المتنقلة التي تتيح/النقالة و
،للمستخدم أن يلعب وينزل األلعاب اإللكترونية
واإلستماع إلى نغمات الرنات والموسيقى وعرض
شاشات التوقف والخلفيات؛ برمجيات الحاسوب
للتحكم باألجهزة المنزلية؛ برمجيات الحاسوب
لإلرسال وإستالم الرسائل القصيرة والبريد اإللكتروني
 جدولة المشاركة وتبادل،ومعلومات جهة اإلتصال
المحتويات؛ برمجيات حاسوب إلدارة وتنظيم محتويات
 الكتب اإللكترونية، بالتحديد،القراءة الرقمية المختلفة
، الدراسات، الصحف اإللكترونية الرقمية،الرقمية
والمجالت اإللكترونية الرقمية؛ برمجيات الحاسوب
إلدارة المعلومات الشخصية؛ برمجيات الحاسوب
للعب ومشاركة الملفات وإدارة الملفات المتعددة
 برمجيات حاسوب لشراء أو تنزيل أو اللعب،الوسائط
أو اإلستماع لملفات الموسيقى؛ برمجيات الحاسوب
لشراء أو اإلشتراك أو تنزيل أو اللعب أو اإلستماع إلى
 بالتحديد الكتب اإللكترونية،محتويات القراءة الرقمية
 الدراسات، الصحف اإللكترونية الرقمية،الرقمية
 واأللعاب اإللكترونية؛،والمجالت اإللكترونية الرقمية
برمجيات الحاسوب لنظم معلومات السفر لتقديم أو
تزويد اإلستشارة حول السفر (الرحالت) والمعلومات
،المتعلقة بالفنادق والمعالم والمتاحف والنقل العام
والمطاعم ومعلومات أخرى تتعلق بالسفر والنقل؛
برمجيات حاسوب لإلستخدام في التعرف وتنظيم
وإرسال ومعالجة وإستعراض النص والملفات الصوتية
وملفات الفيديو وبرمجيات ألعاب الحاسوب
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the most suitable pen-input applications for the
mobile device; computer software to access internet
and various applications; computer software to be
used for viewing and downloading electronic maps;
computer software to edit daily activities, address
book, calendar, memos, and multimedia contents
stored in mobile devices; computer software to
enable authoring, posting, uploading, downloading,
transmitting, receiving, editing, extracting,
encoding, decoding, playing, storing, organizing,
showing, displaying, tagging, blogging and/or
sharing electronic media and information over the
Internet, local area network or telecommunication
network; computer software to enable users to
program and distribute audio, video, text and other
multimedia content, namely, music, concerts,
videos, radio, television, news, sports, games,
cultural events, and entertainment-related and
educational programs via communication network;
computer software to receive, transport, encode,
decode, decrypt, encrypt, transmit, multiplex, demultiplex, and manipulate video, audio and text in
digital format to deliver television and other video
programming to appropriate video devices for
distribution of television programming for viewing
on television sets and computer monitors; computer
software used to enhance and optimize audio and
video sound; computers; digital cameras; digital
photo albums for displaying digital pictures, video
clips and music; digital photo frames for displaying
digital pictures, video clips and music; digital settop boxes, namely digital media receivers and
decoders, cable television converters, Ethernet
streaming media converters; downloadable digital
images, namely, photographic or video images in
the field of architecture, ballet dancers, costumes,
musical instruments, set designs, communication
equipment, sound waves, political figures, poverty,
Germany, mountains, lakes, rock strata, soldiers,
historical figures and places, courthouses, lawyers,
court scenes, judges, criminals, manuscripts,
books, book cover art, orchestras, rock bands,
singers, guitar players, guitars, philosophers,
printing
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المتصلة بالتلفزيون وأجهزة الحاسوب ومشغالت
الموسيقى ومشغالت الفيديو ومشغالت الوسائط
وأجهزة الهاتف النقال؛ برمجيات الحاسوب لإلستخدام
في البحث وإستعراض وشراء البرمجيات المتعلقة
بقواعد البيانات؛ برمجيات الحاسوب لإلستخدام مع
،نظم األقمار الصناعية ونظام تحديد المواقع العالمية
ونظم المالحة للمالحة والوجهات وتخطيط الرحالت
والرسم اإللكتروني؛ برمجيات حاسوب المقترحة
لتطبيقات اإلدخال بالقلم األكثر مالءمة للهواتف
النقالة؛ برمجيات الحاسوب إلمكانية الوصول إلى
اإلنترنت والتطبيقات المختلفة؛ برمجيات الحاسوب
لتستخدم في إستعراض وتنزيل الخرائط اإللكترونية؛
برمجيات الحاسوب المعدة لتحرير األنشطة اليومية
 ومحتويات، والمذكرات، والتقويم،ودفتر العناوين
الوسائط المتعددة المخزنة في األجهزة النقالة؛
برمجيات حاسوب لتمكين التأليف والنشر وتحميل
وتنزيل وإرسال وإستالم وتحرير وإقتباس وتشفير
وفك تشفير واللعب والتخزين والتنظيم والعرض
أو مشاركة الوسائط/أو التدوين و/واإلظهار والتوسيم و
والمعلومات اإللكترونية عبر اإلنترنت أو الشبكة
المحلية أو شبكة اإلتصاالت السلكية واالسلكية؛
برمجيات حاسوب تتيح للمستخدمين برمجية وتوزيع
المحتويات الصوتية والفيديو والنصوص وغيرها من
 الموسيقى والحفالت، بالتحديد،الوسائط المتعددة
والفيديو والراديو والتلفزيون واألخبار واأللعاب
الرياضية واأللعاب والفعاليات الثقافية والترفيهية
المتعلقة ببرامج التعليم عبر شبكة اإلتصاالت؛
برمجيات حاسوب إلستالم ونقل والترميز وفك الترميز
والتشفير وفك التشفير وإرسال ومتعدد اإلرسال وإلغاء
اإلرسال المتعدد وتعديل الفيديو والصوت والنصوص
بصورة رقمية لتوصيل البث التلفزيوني وغيرها من
برمجية الفيديو إلى أجهزة الفيديو المناسبة لتوزيع
برمجة التلفزيون إلستعراضها على أجهزة التلفزيون
وشاشات الحاسوب؛
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presses, newspapers, newsrooms, laboratories,
science labs, space, planets, galaxies, the moon,
plants, space aliens, space ships, science fiction
creatures, cars and computers; downloadable ring
tones for mobile phones and tablet computers;
DVD players; electronic whiteboards; facsimile
machines; hard disk drives; Intercom key phone
terminals for connection to a telephone network;
Internet Protocol Phones; Internet protocol private
branch exchange (PBX) switchboards; key phone
operating system software; key phone switch
boards; Local Area Network (LAN) Switches;
mobile application software; mobile phone,
smart phone and tablet computer accessories
namely batteries, electric battery chargers, data
communication cables, headsets, ear phones,
battery chargers for use in a car, leather cases
adapted for mobile phones, smart phone and tablet
computers, flip covers for mobile phones, smart
phones and tablet computers, hands frees kits and
snap on cases adapted for mobile phones, smart
phones and tablet computers, stylus, audio docking
stations, screen protective films adapted for
mobile phones, smart phones and table computers
and portable speakers; mobile phone operating
system software; mobile telephones; MP3 players;
network access server hardware; network access
server operating software; optical disk drives;
optical disk players; Personal Digital Assistants
(PDAs); portable computers; portable media
player; printers for computers; semiconductors
[chips]; smart phones; stereo audio speakers; stylus
for portable electronic devices; tablet computer
operating system software; Tablet Computers;
telephones; telephones used as terminal devices
for Internet protocol (IP) private branch exchange
(PBX); television receivers; three dimensional
(3D) eyeglasses; wide area network(WAN) routers
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برمجيات حاسوب مستخدمة لتحسين وتعزيز الصوت
, وصوت الفيديو؛ أجهزة حاسوب؛ الكاميرات الرقمية
ألبومات الصور الرقمية لعرض الصور الرقمية ومقاطع
الفيديو والموسيقى؛ إطارات الصور الرقمية لعرض
الصور الرقمية ومقاطع الفيديو والموسيقى؛ أجهزة
 أجهزة االستقبال وأجهزة، بالتحديد،اإلستقبال الرقمية
فك التشفير ومحوالت كوابل التلفزيون ومحوالت
 الصور الرقمية، بالتحديد،اإليثرنت لبث الوسائط
 الصور الفوتوغرافية أو، بالتحديد،القابلة للتحميل
 ورقصات،الفيديو في مجال الهندسة المعمارية
 مجموعة تصاميم،الباليه واألزياء واآلالت الموسيقية
وأجهزة االتصاالت والموجات الصوتية والشخصيات
 والجبال والبحيرات وطبقات، وألمانيا، والفقر،السياسية
،الصخور والجنود والشخصيات واألماكن التاريخية
 ومشاهد المحكمة والقضاة،والمحاكم والمحامين
والمجرمين والمخطوطات والكتب والكتب التي تغطي
، فرق الروك،) األوركسترا (الفرق الموسيقية،الفن
، والفالسفة، القيثارات، والعبي الغيتار،والمغنين
 مختبرات، مختبرات،المطابع والصحف وغرف األخبار
، والنباتات، والقمر، الفضاء والكواكب والمجرات،العلوم
 مخلوقات، والسفن الفضائية،الكائنات الفضائية
 تحميل، والسيارات وأجهزة الحاسوب،الخيال العلمي
نغمات رنات الهواتف النقالة وأجهزة الكمبيوتر
 مشغالت أقراص الفيديو الرقمية؛ ألواح الكتابة،اللوحي
، محركات القرص الصلب، أجهزة الفاكس،االلكترونية
محطات طرفية داخلية لإلتصاالت الرئيسية لالتصال
على شبكة الهاتف؛ هواتف تعمل من خالل بروتوكول
اإلنترنت؛ مفاتيح بداله فرعية خاصة عبر بروتوكول
، برمجيات نظام التشغيل الرئيسية للهاتف،االنترنت
 محوالت الشبكات،لوحات مفاتيح الهاتف الرئيسية
المحلية؛ برمجيات تطبيق الهواتف النقالة؛ الهواتف
النقالة والهواتف الذكية وملحقات أجهزة الحاسوب
 وأجهزة كهربائية، البطاريات، بالتحديد،اللوحية
، سماعات، كابالت االتصاالت بالبيانات،لشحن البطارية
 أجهزة شحن البطاريات لالستخدام،سماعات األذن
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ف���ي الس���يارة ،وحافظ���ات جلدية مجه���زة للهواتف
النقالة والهواتف الذكي���ة وأجهزة الكمبيوتر اللوحي،
وأغطية وج���ه الهوات���ف النقالة والهوات���ف الذكية
وأجهزة الكمبيوتر اللوحي ،معدات السلكية وحافظات
إضافي���ة جذابه مع���دة للهواتف النقال���ة والهواتف
الذكي���ة وأجهزة الكمبيوت���ر اللوحي ،وقلم مس���تدق
الطرف ،وقواعد تركيب الصوت ،شرائح حماية الشاشة
المصنعة للهواتف النقالة ،والهواتف الذكية و أجهزة
الكمبيوتر اللوحي ومكب���رات الصوت المحمولة ،برنامج
نظام تش���غيل الهاتف النقال؛ أجهزة هواتف نقالة؛
مشغالت الملفات الصوتية بصيغة mp3؛ جهاز خادم
للوصول الي الش���بكة ،برمجيات جه���از خادم الوصول
الي الش���بكة؛ محركات األقراص الضوئية ،مش���غالت
األقراص الضوئية ،المس���اعدات الرقمية الش���خصية،
أجهزة الكمبيوتر المحمولة ،مشغل الوسائط المحموله،
الطابع���ات ألجه���زة الكمبيوت���ر ،أش���باه الموص�ل�ات
[رقائق] ،الهواتف الذكية؛ مكبرات س���تيريو للصوت،
قلم مس���تدق الطرف لألجه���زة اإللكترونية المحمولة،
برمجيات تشغيل الكمبيوتر اللوحي؛ أجهزة الكمبيوتر
اللوحي ،هواتف ،هواتف مس���تخدمة كمحطة طرفية
تعمل عبر بروتوك���ول اإلنترنت ،بدال���ه فرعية خاصة،
أجهزة االس���تقبال التلفزيوني ،نظارات ثالثية األبعاد؛
موجهات الشبكة الواسعة
بأسم  :سامسونج اليكترونيكس كو ,.ال تي دي.

In the name of: SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

العنوان  ,129 :سامسونج-رو ,يونغتونغ-غو ,سوون-
سي ,غييونغي-دو ,جمهورية كوريا

Address: 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwonsi, Gyeonggi-do, Republic of Korea

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

Address for Services:
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Trade Mark No.: 23286

23286 : العالمة التجارية رقم

In Class: 42

42 : في الصنف

Date: 22/07/2013

2013/07/22 : التاريخ

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, Computer software
consultancy, Computer software design, Computer
software (Installation of—), Computer software
(Updating of-), Computer system design, Computer
programming, Maintenance of computer software,
Rental of computer software, Providing search
engines for the internet, Data conversion of computer
programs and data [not physical conversion]

 الخدمات العلمية والتكنولوجية واالبحاث:من اجل
 خدمات التحليل، والتصاميم المتعلقة بتلك الخدمات
 تصميم وتطوير اجزاء الكمبيوتر، واالبحاث الصناعية
 إستشارات في, الخدمات القانونية، وبرامجه التشغيلية
 تحميل, تصميم برامج حاسوبية,البرمجيات الحاسوبية
 تصميم أنظمة, تحديث برامج حاسوب,برامج حاسوبية
 تأجير, صيانة برامج حاسوب, برمجة الحاسوب,حاسوب
 تحويل, توفير أجهزة بحث في اإلنترنت,برامج حاسوب
)البيانات من برامج وبيانات الحاسوب(تحويل غير مادي

In the name of: Sharikat Hala Technologies
Lilbarmajiyat Wa Al-Ittisalat Mosahima Khososiya

 شركة حالل تكنولوجيز للبرمجيات واالتصاالت: بأسم
مساهمة خصوصية

Address: P.O. Box 2435 Ramallah, The West Bank

 الضفة الغربية, رام الله2435 .ب. ص: العنوان

Address for Services:

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

) 282 (

Trade Mark No.: 23287
In Class: 5
Date: 23/07/2013

23287 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/07/23 : التاريخ
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من اجل  :المستحضرات الصيدالنية ،االستعدادات
الصحية لألغراض الطبية ،طعام الحمية والمواد
المعتمدة لإلستخدام الطبي ،طعام لألطفال ،المكمالت
الغذائية للبشر ،الضمادات ،مواد التضميد ،مواد لحشو
األسنان ،شمع لطب األسنان.

In Respect of: Pharmaceutical preparations; sanitary
preparations for medical purposes; dietetic food and
;substances adapted for medical use, food for babies
dietary supplements for humans; plasters, materials
for dressings; material for stopping teeth, dental
wax.
In the name of: Merck KGaA

بأسم  :ميرك كي .جي إيه .إيه.
العنوان  :فرانكفوتر شتراسي  ، 250دي – 64293
دارمشتاد  ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, D-64293 Darmstadt,
Germany

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

Address for Services:

()283

العالمة التجارية رقم 23288 :
في الصنف 10 :
التاريخ 2013/07/23 :
من اجل  :أجهزة جراحية وطبية وأدوات لطب األسنان،
األطراف اإلصطناعية ،العيون واألسنان ،لوازم التجبير،
مواد لخياطة الجروح.
بأسم  :ميرك كي .جي إيه .إيه.

Trade Mark No.: 23288
In Class: 10
Date: 23/07/2013
In Respect of: Surgical, medical and dental
apparatus and instruments, artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic articles; suture materials.
In the name of: Merck KGaA

العنوان  :فرانكفوتر شتراسي  ، 250دي – 64293
دارمشتاد  ،ألمانيا

Address: Frankfurter Str. 250, D-64293 Darmstadt,
Germany

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

Address for Services:
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Trade Mark No.: 23289

العالمة التجارية رقم 23289 :

In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 24/07/2013

التاريخ 2013/07/24 :

In Respect of: trainingand translation

من اجل  :ترجمة وتدريب
بأسم  :اياد صالح عبد الله حمودة  /مركز الشخص المهم

In the name of: eyad saleh Abdullah hammoudavip center

العنوان  :رام الله  -دوار الساعة  -عمارة الميدان الطابق
الثالث  -مركز الشخص المهم

Address: VIP Center 3FL.,AL-Maydan Bld .,yafa
St ., Sa›ah Circle Downtown,Ramallah

عنوان التبليغ  :رام الله /شارع يافا -0598364031 /
022954901

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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العالمة التجارية رقم 23290 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/07/24 :

Trade Mark No.: 23290
In Class: 32
Date: 24/07/2013

من اجل  :مياه معدنية ،مياه الينابيع ،ماء المائدة ،ماء
الصودا.

In Respect of: Mineral water, spring water, table
water, soda water.

بأسم  :هاميديي كايناك سوالري سانايي توريزم في
تيكاريت أنونيم سيركيتي

In the name of: HAM?D?YE KAYNAK SULARI
SANAY? TUR?ZM VE T?CARET ANON?M
???RKET

2013/12/31
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Address: Mithatpa?a Mah. Selanik Blv. No:1
Kemerburgaz Eyüp Istanbul Turkey

العــــــدد التاسع

1 : سيالنيك بي إل في نمبر. ميتهاتباسا ماه: العنوان
 تركيا،كيميربورغاز اييب اسطنبول

Address for Services:

 نابلس-طمون- حمزة على بني عودة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 23291

23291 : العالمة التجارية رقم

In Class: 32

32 : في الصنف

Date: 24/07/2013

2013/07/24 : التاريخ

In Respect of: Mineral water, spring water, table
water, soda water.

 ماء، ماء المائدة، مياه الينابيع، مياه معدنية: من اجل
.الصودا

In the name of: HAM?D?YE KAYNAK SULARI
SANAY? TUR?ZM VE T?CARET ANON?M
??RKET?

 هاميديي كايناك سوالري سانايي توريزم في: بأسم
تيكاريت أنونيم سيركيتي

Address: Mithatpa?a Mah. Selanik Blv. No:1
Kemerburgaz Eyüp Istanbul Turkey

1 : سيالنيك بي إل في نمبر. ميتهاتباسا ماه: العنوان
 تركيا،كيميربورغاز اييب اسطنبول

Address for Services:

 نابلس-طمون- حمزة على بني عودة: عنوان التبليغ

) 287(
Trade Mark No.: 23292
In Class: 35
Date: 24/07/2013
In Respect of: Advertising, marketing and promotion
services and related consulting services; interactive
advertising, marketing, and promoting of the goods
and services of others; creation and development
of corporate concepts, brand strategy, and brand
identities for others; sales promotion services; brand
strategy consulting services; activation

23292 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/07/24 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن وخدمات التسويق: من اجل
 خدمات،والترويج والخدمات االستشارية المتعلقة بها
الدعاية واإلعالن وخدمات التسويق والترويج التفاعلية
 خدمات ابتكار وتطوير،لبضائع وخدمات اآلخرين
مفاهيم الشركات واستراتيجيات

العــــــدد التاسع
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العالمات وهوي���ات العالمات لآلخرين ،خدمات الترويج
للمبيع���ات ،خدمات تقدي���م االستش���ارات المتعلقة
باس���تراتيجيات العالمات ،خدمات تفعيل التس���ويق
واالتص���االت المتعلقة بالعالمات ،خدمات التس���ويق
المباش���ر ،خدم���ات تنظيم وإجراء فعاليات التس���ويق
ّ
وتتضم���ن دون أن تقتص���ر على
والتروي���ج لآلخري���ن
الفعالي���ات الرياضي���ة والترفيهي���ة ،خدم���ات إجراء
البحوث والتحليالت وتحلي�ل�ات االجتماعات المتعلقة
باألس���واق لتطوي���ر وتقييم اس���تراتيجيات العالمات
ولتقيي���م احتياجات الزبائن ولتطوير اس���تراتيجيات
التس���ويق ولتقييم األس���واق ،خدمات ابتكار النماذج
الس���لوكية وتحليل الشرائح وحمالت تكوين العالقات
لغايات الدعاي���ة واإلعالن والتس���ويق ،خدمات ابتكار
وإدارة برام���ج والء الزبائ���ن للغاي���ات التجاري���ة و/أو
الترويجي���ة و/أو اإلعالني���ة ،خدمات ابتكار الوس���ائل
التسويقية المخصصة لزيادة معرفة الشركات العميلة
باحتياجات الزبائن ،خدمات إجراء الدراسات الميدانية
لتقييم األس���واق ولتحلي���ل أماكن وض���ع المنتجات،
خدم���ات مراقبة بائع���ي المنتج���ات بالتجزئة لضمان
تماشيها والحمالت التس���ويقية والترويجية ،خدمات
مراقبة وتحليل معلومات المس���تخدمين على المواقع
اإللكترونية لآلخرين للغايات التس���ويقية واإلعالنية،
خدمات التس���ويق التج���اري ومن خالل المتس���وقين
وخدمات تحليالت المعلومات ،خدمات اس���تراتيجيات
الوس���ائل االجتماعي���ة وخدمات التس���ويق ،خدمات
التروي���ج من خ�ل�ال س���حوبات الجوائز والمنافس���ات
وحواف���ز الزبائن ،خدمات تقدي���م المعلومات والبحوث
والنصائح واالستشارات المتعلقة بكافة ما سبق ذكره
من خدمات.
بأسم  :دبليو بي بي لكسمبورغ جاما سارل
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marketing and brand communications; direct
marketing; arranging and conducting marketing
and promotional events for others including,
;without limitation, sports and entertainment events
conducting market research, analysis, and meetings
analysis to develop and assess brand strategies, to
evaluate consumer needs and develop marketing
strategies, and to assess the marketplace; creation
of behavioral models, segmentation analyses,
and relationship campaigns for advertising and
marketing purposes; creation and management
of customer loyalty programs for commercial,
promotional,
and/or
advertising
;purposes
creation of marketing tools designed to increase a
;client company’s knowledge of customer needs
conducting field studies to assess markets and to
analyze product placement; monitoring retailers of
products to ensure compliance with marketing and
promotional campaigns; monitoring and analyzing
user information at websites for others for marketing
and advertising purposes; trade and shopper
marketing and data analytics; social media strategy
and marketing services; promotion of prize draws,
competitions and customer incentives; information,
research, advisory and consultancy services in
relation to all of the aforementioned services.

In the name of: WPP Luxembourg Gamma Sarl

العنوان  ، 124 :بوليفارد دي ال بيتروسي  ،أل – 2330
لكسمبورغ  ،لكسمبورغ

Address: 124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330
Luxembourg, Luxembourg

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

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 23293 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2013/07/24 :
من اج���ل  :خدمات تقييم واختيار برمجيات التس���ويق
لكي تس���تخدم م���ع اآلخري���ن ،خدم���ات رزم وتصميم
المنتجات وخدمات تقديم االستش���ارات المتعلقة بها،
خدمات تصميم وتطوي���ر المواقع اإللكترونية لآلخرين،
خدمات اس���تضافة وإدارة قواع���د البيانات لآلخرين في
مجاالت التسويق والدعاية واإلعالن ،خدمات التصميم،
خدمات التصاميم الصناعية ،خدمات الرسوم الصناعية،
خدمات التحرير ،خدمات التصوير الفوتوغرافي ،خدمات
ّ
الطباعة ،خدمات االستوديوهات الفنية ،خدمات توفير
إمكانية الوصول للبرمجي���ات وقواعد البيانات إلكترونيا
عبر ش���بكة اإلنترنت ،خدمات تحليل البيانات التقنية،
خدمات تقديم االستشارات المتعلقة باستخدام البرامج
الرقمية (حواسيب) في مجال الدعاية والتسويق ،خدمات
تقدي���م المعلومات والبحوث والنصائح واالستش���ارات
المتعلقة بالخدمات سابقة الذكر.
بأسم  :دبليو بي بي لكسمبورغ جاما سارل

Trade Mark No.: 23293
In Class: 42
Date: 24/07/2013
In Respect of: Assessment and selection of marketing
software for use by others packaging and product
design and connected and/or related consulting
services; designing and developing websites for
others; hosting an managing databases of others
in the fields of marketing and advertising design
services; industrial design services; graphic design
;services; editing services; photographic services
printing services; art studio services; providing
access to software and databases online; analysis
of technical data; consulting services relating to the
use of digital platforms (computer) in the field of
advertising and marketing; information, research,
advisory and consultancy services in relation to all
of the aforementioned services.

In the name of: WPP Luxembourg Gamma Sarl

العنوان  ، 124 :بوليفارد دي ال بيتروسي  ،أل – 2330
لكسمبورغ  ،لكسمبورغ

Address: 124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330
Luxembourg, Luxembourg

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

Address for Services:
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Trade Mark No.: 23294

العالمة التجارية رقم 23294 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 24/07/2013

التاريخ 2013/07/24 :
من اجل  :عصائر مركزة باطعمة ,عصائر تحتوي على
منتوج طبيعي ,عصائر مدعمة

In Respect of: concentrated jiuces with foods
.juices contatin natural product .juices supported
In the name of: SHARKT ALwadi Foundation
Company For Human Resources Development

بأسم  :شركة موسسة الوادي لتنميةالموارد البشرية
العنوان  :بيت لحم /شارع القدس الخليل /بناية امجد
اللحام /الطابق 1
عنوان التبليغ  :بيت لحم /شارع القدس الخليل /بناية
امجد اللحام /الطابق 1

) Address: Bethlehem/Street(Jerusalem - Hebron
Building Amjad AL Ham / Floor 1
Address for Services : Bethlehem/Street(Jerusalem
- Hebron )Building Amjad AL Ham / Floor 1

() 290

العالمة التجارية رقم 23296 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/07/28 :
من اجل  :كيك وفطائر محاله
بأسم  :شركة الجبان للمواد الغذائية

Trade Mark No.: 23296
In Class: 30
Date: 28/07/2013
In Respect of: pastry food and cake
In the name of: -sharkat- al- japaan for 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 كلمة  DONUTSذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23297

العالمة التجارية رقم 23297 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 28/07/2013

التاريخ 2013/07/28 :

In Respect of: Services for providing food and drink

من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات

In the name of: sharrikit mata›em al; rozna

بأسم  :شركة مطاعم الروزنا م.خ.م

Address: nablus - rafedia mobile : 0569322789

العنوان  :نابلس  -رفيديا هاتف 0569322789 :
عنوان التبليغ  :نابلس  -رفيديا هاتف 0569322789 :

Address for Services : nablus - rafedia mobile :
0569322789

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة مطاعم ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة.
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العالمة التجارية رقم 23299 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/07/29 :
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.: 23299
In Class: 30
Date: 29/07/2013
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: Shariket Mahames W Moksarat
Alsalmane

بأسم  :شركة محامص ومكسرات السلماني

Address: Ramallah/ jawwal 0599385740

العنوان  :رام الله  /جوال 0599385740

Address for Services : Ramallah/ jawwal
0599385740

عنوان التبليغ  :رام الله  /جوال 0599385740
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Trade Mark No.: 23300

العالمة التجارية رقم 23300 :

In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 29/07/2013

التاريخ 2013/07/29 :
من اجل  :التعليم والتدريب والترفية واالنشطة
الرياضية والثقافية

;In Respect of: Education; providing of training
entertainment; sporting and cultural activities
In the name of: shariket alswesriya liltanmiya
waalibdaa

بأسم  :شركة السويسرية للتنمية واالبداع
العنوان  :نابلس_شارع سفيان _جوال 0599129214
عنوان التبليغ  :عمار هاني عجعج نابلس_شارع غرناطة
جوال 0599820133

Address: nablus _sofyan street _jawwal
0599129214

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات on line
educationاون الين ايديوكيشن ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 23301 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/07/29 :

Trade Mark No.: 23301
In Class: 5
Date: 29/07/2013

2013/12/31
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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

, المس���تحضرات الصيدلي���ة والبيطري���ة: م���ن اج���ل
 مواد الحمية،المستحضرات الصحية لالغراض الطبية
 اللصوق،  أغذية األطفال، المعدة لالس���تعمال الطبي
 الم���واد الخاصة بحش���و، الطبي���ة وم���واد التضمي���د
 المستحضرات،  المطهرات، األسنان والش���مع الطبي
المس���تعملة في ابادة الهوام والحيوانات والحش���رات
الضارة والفطريات واألعشاب الضارة

In the name of: SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت- سيغما: بأسم
.ايه.بي.اس

Address: Viale Shakespeare, 47 – 00144 ROMA – Italy
Address for Services:

 روما – ايطاليا47-00144 , فيالي شاكسبير: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

) 295(

Trade Mark No.: 23302
In Class: 5
Date: 29/07/2013

23302 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/07/29 : 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

, المس���تحضرات الصيدلي���ة والبيطري���ة: م���ن اج���ل
 مواد الحمية،المس���تحضرات الصحية لالغراض الطبية
 اللصوق،  أغذية األطف���ال، المعدة لالس���تعمال الطبي
 المواد الخاصة بحش���و األسنان، الطبية ومواد التضميد
 المستحضرات المستعملة،  المطهرات، والشمع الطبي
ف���ي اب���ادة اله���وام والحيوان���ات والحش���رات الضارة
والفطريات واألعشاب الضارة

In the name of: SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.

تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت- سيغما: بأسم
.ايه.بي.اس

Address: Viale Shakespeare, 47 – 00144 ROMA
– Italy

Address for Services:

 روما – ايطاليا47-00144 , فيالي شاكسبير: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 23303

23303 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 29/07/2013

2013/07/29 : التاريخ

In Respect of: Milk products; beverages and desserts
made from milk or having a milk base; beverages,
desserts and snacks made from yogurt; beverages,
desserts and snacks made from milk and fruits;
yogurts; kefirs; cheese food preparations, curds,
crumbled cheese; all the above mentioned goods
also with addition of cereals, grains, muesli, coffee,
fruits, chocolate; fruit desserts, purees, mousses,
jellies and salads; ready-to-serve, frozen and instant
meals and desserts based on milk and/or fruits and/
or vegetables

 المشروبات والحلويات, منتجات الحليب: من اجل
 المشروبات,المصنوعة من الحليب او اساسها الحليب
 المشروبات,والحلويات والمقرمشات المصنوعة من اللبن
,والحلويات والمقرمشات المصنوعة من الحليب والفواكه
 لبن, مستحضرات اطعمة الجبنة, لبن الزبادي,اللبن
 كافة البضائع المذكورة سابقا مضاف, الجبنة,الرايب
 حلويات,اليها الحبوب او الموسيلي او القهوة او الفواكه
الفواكه والمهروسات والموس والجلي والسلطات
والوجبات الجاهزة والوجبات المجمدة والفورية والحلويات
التي اساسها الجليب والفواكه او الحليب والخضار

In the name of: BAKOMA Sp. z o.o.
Address: Polczynska 97A, 01-303 Warszawa,
POLAND
Address for Services:

.او. زد او. باكوما اس بي: بأسم
 بولندا, وارسو303-01 ,ايه97  بولكزينسكا: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 23304
In Class: 5
Date: 30/07/2013

23304 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/07/30 : التاريخ

العــــــدد التاسع
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من اجل  :المستحضرات الصيدالنية  ،األدوية من أجل
األغراض الطبية؛ األدوية من أجل اإلنسان؛ التحضيرات
التشخيصية لألغراض الطبية؛ المبيدات البيولوجية؛
مبيدات الحشرات؛ مبيدات اآلفات؛ المستحضرات لقمع
الورم.

;In Respect of: Pharmaceutical preparations
Drugs for medical purposes; Medicines for human
purposes; Diagnostic preparations for medical
purposes; Biocides; Insecticides; Pesticides; Tumor
suppressing preparations.
In the name of: NIPPON KAYAKU KABUSHIKI
KAISHA

بأسم  :نيبون كاواكو كابوشيكي كايشا
العنوان  ،2-11 :فوجيمي  – 1تشوم  ،تشيودا – كو ،
طوكيو  ،اليابان

Address: 11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan

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

Address for Services:

() 298

العالمة التجارية رقم 23305 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/07/30 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية  ،األدوية من أجل
األغراض الطبية؛ األدوية من أجل اإلنسان؛ التحضيرات
التشخيصية لألغراض الطبية؛ المبيدات البيولوجية؛
مبيدات الحشرات؛ مبيدات اآلفات؛ المستحضرات لقمع
الورم.
بأسم  :نيبون كاواكو كابوشيكي كايشا

Trade Mark No.: 23305
In Class: 5
Date: 30/07/2013
;In Respect of: Pharmaceutical preparations
Drugs for medical purposes; Medicines for human
purposes; Diagnostic preparations for medical
purposes; Biocides; Insecticides; Pesticides; Tumor
suppressing preparations.
In the name of: NIPPON KAYAKU KABUSHIKI
KAISHA

العنوان  ،2-11 :فوجيمي  – 1تشوم  ،تشيودا – كو ،
طوكيو  ،اليابان

Address: 11-2, Fujimi 1-chome, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan

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

Address for Services:
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Trade Mark No.: 23306

العالمة التجارية رقم 23306 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 30/07/2013

التاريخ 2013/07/30 :
من اج���ل  :روائح عطري���ة ,زي���وت عطرية,موادتجميل,
محاليل الش���عر  ,شامبو صابون  ,مواد تنظيف االسنان ,
مستحضرات عناية البشرة والشعر ومستلزمات التواليت

In Respect of: perfumery,essential oil,cosmetics,hair
lotions,shampoos, soaps, dentifrices , cosmetic
perparations for skin &hair care and toiletries

بأسم  :الشركة الدولية لمستحضرات االمالح المعدنية

In the name of: international mineral salts
preparations company
Address: p.o box 2579 amman 11953 ,jordan

العنوان  :ص  .ب  2579عمان  , 11953االردن
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية،
نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات ناتشرال كير
 NATURAL CAREالوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 23307 :
في الصنف 33 :
التاريخ 2013/07/30 :

Trade Mark No.: 23307
In Class: 33
Date: 30/07/2013
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)In Respect of: Alcoholic beverages

من اجل  :المشروبات الكحولية.

In the name of: sharekat araq ramallah

بأسم  :شركة عرق رام الله

Address: ramallah - p . o box 34

العنوان  :رام الله  -ص ب 34

Address for Services : ramallah - p . o box 34

عنوان التبليغ  :رام الله  -ص ب 34

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام ألرقام ذات االستخدام العام
بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 23308 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/07/30 :
من اجل  :السجائر ،التبغ ،منتجات التبغ ،الوالعات،
الكبريت ،لوازم المدخنين.
بأسم  :بريتش أميريكان توباكو (براندز) اينك.

Trade Mark No.: 23308
In Class: 34
Date: 30/07/2013
In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco
products; lighters; matches; smokers’ articles.
)In the name of: British American Tobacco (Brands
Inc.

العنوان  2711 :سنترفيل رود ،سوت  ،300ويلمنغتون،
ديالوير  ،19808الواليات المتحدة االمريكية

Address: 2711 Centerville Road, Suite 300,
Wilmington, Delaware 19808, 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 والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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Trade Mark No.: 23309

23309 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 31/07/2013
In Respect of: Business and advertising and
billboards›

2013/07/31 : التاريخ
 االعمال المهنية واالعالن واللوحات االعالنية: من اجل

In the name of: Nisreen Muhee Eldeen Abbas
Younes

 نسرين محي الدين عباس يونس: بأسم

Address: Al khalil Al Rashsad building

 الخليل وسط البلد عمارة الرشاد: العنوان

Address for Services : Al khalil Al Rashsad
building

 الخليل وسط البلد عمارة الرشاد: عنوان التبليغ

) 303(

Trade Mark No.: 23310
In Class: 43
Date: 31/07/2013
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation.
In the name of: shariket mata emal tawaheen al
adeah al amah
Address: nablus_rafedia
Address for Services:

23310 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2013/07/31 : التاريخ
 االيواء- خدمات توفير االطعمة والمشروبات: من اجل
.المؤقت
 شركة مطاعم الطواحين العادية العامة: بأسم
 نابلس _ رفيديا: العنوان
5  شارع سفيان عمارة عنتر _ ط: عنوان التبليغ

العــــــدد التاسع
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() 304

Trade Mark No.: 23312

العالمة التجارية رقم 23312 :

In Class: 36

في الصنف 36 :

Date: 31/07/2013

التاريخ 2013/07/31 :
من اجل :التأمين ،الشؤون المالية ،الشؤون النقدية،
الشؤون العقارية

;In Respect of: Insurance; financial affairs
monetary affairs; real estate affairs.

بأسم  :شركة الشعاع لالستثمار والتنمية مساهمة
خصوصية

In the name of: shu›aa company for investment and
development L.T.D beit sahour
Address: biet_sahour /wad abu saada /Palestine

العنوان  :بيت ساحور /واد أبو سعدى/فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :بيت لحم  -شارع القدس الخليل  -عمارة
أبو سرور

() 305

العالمة التجارية رقم 23313 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/08/01 :
من اجل  :انتاج االفالم والبرامج والنشرات االخبارية
بأسم  :نغم رماح خالد كيالني
العنوان  :نابلس -شارع األرصاد
عنوان التبليغ  :طولكرم

Trade Mark No.: 23313
In Class: 41
Date: 01/08/2013
In Respect of: to produce movies and programes
and News
In the name of: nagham remah khaled kilani
Address: nablus - sharea› el arsad
Address for Services:

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

) 306(

Trade Mark No.: 23314
In Class: 35
Date: 01/08/2013
In Respect of: Advertising; advisory services for
business management; business administration;
office functions; retail store services featuring
clothing, footwear, headwear, buckles (clothing
accessories), bags, leather, imitation leather,
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair ornaments
(not of precious metal), cosmetics, toiletries,
fragrances for personal use, deodorants for personal
use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys, games
and sporting equipment (other than golf articles/
climbing articles);Online retail store services
featuring clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys, games
and sporting equipment (other than golf articles/
climbing articles);promoting the goods and services
of others by placing advertisements and promotional
displays on an electronic site accessible through
a computer network; retail store services through
mail order catalogues featuring clothing, footwear,
headwear, buckles (clothing accessories), bags,
leather, imitation leather, sunglasses and eyeglasses,
jewelry, hair ornaments (not of precious metal),
cosmetics, toiletries, fragrances for personal use,
deodorants for personal use, cosmetic preparations
for baths, shaving preparations, stationery, clocks
(giftware), cases for watches (giftware), chinaware
(giftware), key holders (giftware), wallets

23314 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات النصائح: من اجل
إلدارة األعمال؛ خدمات تسيير شؤون األعمال التجارية؛
خدمات أعمال المكاتب؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة
التي تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس
واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب والجلود
المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل
للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات
(هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية
)(هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا
وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى
واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف
 أدوات التسلق)؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على/
اإلنترنت التي تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية
الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب
والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل
للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات
(هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية
)(هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا
وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى
واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف
 أدوات التسلق)؛ خدمات الترويج للبضائع/

العــــــدد التاسع
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والخدم���ات لآلخرين من خالل وضع الع���روض الدعائية
والترويجي���ة على المواق���ع اإللكترونية الت���ي باإلمكان
الوصول إليها من خالل ش���بكة الحاسوب؛ خدمات متاجر
البي���ع بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي التي
تعرض المالبس والبس���ة القدم وأغطية الرأس واألبازيم
(إكسس���وارات المالبس) والحقائب والجل���ود المدبوغة
والجلود المقلدة والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة
الشعر (ليس���ت من المعادن النفيس���ة) ومستحضرات
التجمي���ل ومس���تحضرات الزينة والعطور لالس���تخدام
الش���خصي ومزي�ل�ات الروائ���ح الكريه���ة لالس���تخدام
الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات
الحالقة والقرطاس���ية والس���اعات (هدايا) وعلب ساعات
اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح
(هداي���ا) والمحاف���ظ (هداي���ا) وأواني المطب���خ (هدايا)
وأدوات المائ���دة (هداي���ا) والدمى واأللع���اب والمعدات
الرياضية (باس���تثناء أدوات الغولف  /أدوات التس���لق)؛
خدم���ات الترويج للمبيع���ات من خالل برام���ج التحفيز
والجوائ���ز والوالء للزبائ���ن لمتاجر البي���ع بالتجزئة التي
تعرض المالبس والبس���ة القدم وأغطية الرأس واألبازيم
(إكسس���وارات المالبس) والحقائب والجل���ود المدبوغة
والجلود المقلدة والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة
الشعر (ليس���ت من المعادن النفيس���ة) ومستحضرات
التجمي���ل ومس���تحضرات الزينة والعطور لالس���تخدام
الش���خصي ومزي�ل�ات الروائ���ح الكريه���ة لالس���تخدام
الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات
الحالقة والقرطاس���ية والس���اعات (هدايا) وعلب ساعات
اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح
(هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات
المائدة (هدايا) والدمى واأللع���اب والمعدات الرياضية
(باستثناء أدوات الغولف  /أدوات التسلق).
بأسم  :أولد نيفي (آي تي أم) إنك.
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(giftware), kitchen utensils (giftware), tableware
(giftware), toys, games and sporting equipment
(other than golf articles/climbing articles); sales
promotion for others through customer incentive,
reward and loyalty programs for retail stores in
the field of clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles).

In the name of: Old Navy (itm) Inc.

العنوان  2 :فولسوم ستريت  ،سان فرانسيسكو ،
كاليفورنيا  ، 94105الواليات المتحدة األمريكية

Address: 2 Folsom Street, San Francisco, CA
)94105, United States of America (USA

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23315

العالمة التجارية رقم 23315 :

In Class: 44

في الصنف 44 :

Date: 01/08/2013

التاريخ 2013/08/01 :

In Respect of: Medical services.

من اجل  :الخدمات الطبية.

In the name of: Laboratoire HRA Pharma

بأسم  :البوراتوار اتش ار أي فارما
العنوان  :شركة فرنسية وعنوانها  15رو بيرونجي،
 75003باريس ،فرنسا

Address: 15 rue Béranger, 75003 Paris, France

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

Address for Services:

() 308

العالمة التجارية رقم 23316 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/08/01 :
من اج���ل :الدعاية والترويج والبي���ع بالجملة للمنتجات
الصيدلي���ة او منتج���ات التكنولوجي���ا الحيوي���ة او
المنتجات الطبية لالستخدام البشري ،تجميع –لمنفعة
االخرين -للبضائع الصيدلية او التكنولوجيا الحيوية او
الطبية لالستخدام البش���ري (ال يشمل نقلها) لتمكين
المستهلكين من شرائها بسهولة من تجار المفرق.
بأسم  :البوراتوار اتش ار أي فارما

Trade Mark No.: 23316
In Class: 35
Date: 01/08/2013
In Respect of: Advertising, promotion and retail
sale of pharmaceutical, biotechnological or medical
products for human use; bringing together, for the
benefit of others, pharmaceutical, biotechnological
or medical products for human use (excluding the
transport thereof), enabling consumers to purchase
them conveniently from a wholesaler.
In the name of: Laboratoire HRA Pharma

العنوان  :شركة فرنسية وعنوانها  15رو بيرونجي،
 75003باريس ،فرنسا

Address: 15 rue Béranger, 75003 Paris, France

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

Address for Services:

2013/12/31

222
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)309(
Trade Mark No.: 23317

23317 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 01/08/2013
In Respect of: Pharmaceutical or medical products
for human use; biotechnological products for
medical use, for human use.
In the name of: Laboratoire HRA Pharma
Address: 15 rue Béranger, 75003 Paris, France

2013/08/01 : التاريخ
، منتجات صيدلية او طبية لالستعمال البشري: من اجل
منتج���ات التكنولوجي���ا الحيوي���ة لالس���تخدام الطبي
.ولالستخدام البشري
 البوراتوار اتش ار أي فارما: بأسم
، رو بيرونجي15  شركة فرنسية وعنوانها:العنوان
 فرنسا، باريس75003
، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
 رام الله,74 ب.ص

Address for Services:

)310(

Trade Mark No.: 23318
In Class: 5
Date: 01/08/2013

23318 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/08/01 : 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
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

2013/12/31
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)311(

Trade Mark No.: 23319

23319 : العالمة التجارية رقم

In Class: 9

9 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Prerecorded audio and video
cassettes, CDs, DVDs and CD-ROMs all of the
foregoing in the fields of Islam, humanitarian aid
and development, emergency aid, financial support,
provision of food, health care, housing, education,
jobs, clean water and medical assistance to refugees
and needy persons; downloadable electronic
publications in the nature of workbooks, textbooks,
magazines, newspapers, newsletters, books, reports,
instructional and teaching manuals, study guides,
articles and journals all of the foregoing in the
fields of Islam, humanitarian aid and development,
emergency aid, financial support, provision of
food, health care, housing, education, jobs, clean
water and medical assistance to refugees and needy
persons

, الكاسيتات السمعية والبصرية المسجلة:من اجل
روم كلها بخصوص- دي في دي و سي دي,سي دي
االسالم والمساعدات االنسانية والتطوير والمساعدات
الطارئة والدعم المالي وتوفير الطعام والعناية
الصحية واالسكان والتعليم والوظائف وتنقية المياه
 المنشورات,والمساعدة الطبية لالجئين والمحتاجين
االلكترونية المنزلة على شكل مصنفات وكتب مدرسية
ومجالت وصحف ونشرات اخبارية وكتب وتقارير
ودليل تعليمي ودليل دراسي ومقاالت وجرائد كلها
بخصوص االسالم والمساعدات االنسانية والتطوير
والمساعدات الطارئة والدعم المالي وتوفير الطعام
والعناية الصحية واالسكان والتعليم والوظائف
وتنقية المياه والمساعدة الطبية لالجئين والمحتاجين

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

)312(

Trade Mark No.: 23320
In Class: 16
Date: 01/08/2013

23320 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ

2013/12/31

224
In Respect of: Printed publications, namely
magazines, brochures, posters, newspapers and
photographs; banners; badges of paper and/or card;
printed teaching and educational materials, namely
workbooks and textbooks

العــــــدد التاسع

, بما فيها المجالت, المنشورات المكتوبة: من اجل
, الصحف والصور الفوتوغرافية, الملصقات,البروشورات
 المواد,او الكرتات/ الشارات من الورق و,الترويسات
 بما فيها المصنفات,التعليمية والتدريسية المطبوعة
والكتب المدرسية

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

) 313(

Trade Mark No.: 23321

23321 : العالمة التجارية رقم

In Class: 25

25 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

 المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

) 314(

Trade Mark No.: 23322
In Class: 29
Date: 01/08/2013

23322 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ

العــــــدد التاسع
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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

In the name of: Islamic Relief Worldwide

بأسم  :اسالميك ريليف ورلدوايد
العنوان  1 :ريا ستريت ساوث ,ديغبيث ,بيرمنغهام,
انجلترا ,المملكة المتحدة

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

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

Address for Services:

()315

العالمة التجارية رقم 23323 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/01 :
م���ن اجل  :القه���وة والش���اي والكاكاو والس���كر واألرز
والتابيوكا والس���اجو وما يقوم مق���ام القهوة  ،الدقيق
والمس���تحضرات المصنوع���ة م���ن الحب���وب  ،الخب���ز
والمعجن���ات والحلويات  ،والحلوى المثلجة  ،العس���ل
ودب���س الس���كر ،الخميرة ومس���حوق الخب���ازة  ،الملح
والخردل والخل الصلصات (التوابل)  ،البهارات ،الثلج
بأسم  :اسالميك ريليف ورلدوايد

Trade Mark No.: 23323
In Class: 30
Date: 01/08/2013
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: Islamic Relief Worldwide

العنوان  1 :ريا ستريت ساوث ,ديغبيث ,بيرمنغهام,
انجلترا ,المملكة المتحدة

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

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

Address for Services:
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)316(

Trade Mark No.: 23324

23324 : العالمة التجارية رقم

In Class: 35

35 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Charitable services, namely business
management and administration, organizing and
conducting volunteer programmes and community
service projects; providing humanitarian aid in the
field of business management and administration;
advertising services to promote public awareness
of the necessity to aid needy person abroad;
promotional services; organizing and recruiting
volunteers for fundraising activities and community

 عقد, بما فيها ادارة االعمال, الخدمات الخيرية: من اجل
,وتنظيم برامج التطوع ومشاريع الخدمة المجتمعية
,توفير المساعدة االنسانية في مجال ادارة االعمال
خدمات االعالنات لترويج الوعي الجماهيري لضرورة
, الخدمات الترويجية,مساعدة المحتاجين في الخارج
تنظيم واستقطاب متطوعين لنشاطات جمع التبرعات
ومشاريع الخدمة المجتمعية للمحتاجين وللجمهور

service projects for needy persons and the general
public on behalf of a charitable organization, being
office and administrative functions

 على شكل,بشكل عام نيابة عن مؤسسات خيرية
انشطة مكتبية وادارية

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

) 317(

Trade Mark No.: 23325
In Class: 36
Date: 01/08/2013
In Respect of: Charitable fundraising services;
financial management services, financial consultant
and investment services

23325 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
, خدمات جمع التبرعات للغايات الخيرية: من اجل
 خدمات االستشارات المالية,خدمات االدارة المالية
وخدمات االستثمار
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In the name of: Islamic Relief Worldwide

العــــــدد التاسع

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

) 318(

Trade Mark No.: 23326

23326 : العالمة التجارية رقم

In Class: 37

37 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Providing humanitarian aid in
the field of building construction, repair and
installation services

 تزويد المساعدات االنسانية في مجال انشاء: من اجل
 خدمات التصليح والصيانة,االبنية

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

) 319(

Trade Mark No.: 23327
In Class: 38
Date: 01/08/2013
In Respect of: Posting and placing messages in an
electronic format accessible over the Internet
In the name of: Islamic Relief Worldwide

23327 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
 ارسال ووضع رسائل بشكل الكتروني متاح: من اجل
عبر االنترنت
 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

2013/12/31

228

العــــــدد التاسع

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

)320(

Trade Mark No.: 23328

23328 : العالمة التجارية رقم

In Class: 41

41 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Posting and placing messages in
an electronic format accessible over the Internet,
financial management services, financial consultant
and investment services; educational services,
namely providing classes, courses, workshops,
conferences and seminars in the field of Islam and
humanitarian issues and distribution of printed
materials in connection therewith

 ارسال ووضع رسائل بشكل الكتروني متاح: من اجل
 خدمات ادارة المال وخدمات االستشارات,عبر االنترنت
, الخدمات التعليمية,المالية والخدمات االستثمارية
بما فيها توفير الصفوف والمواد التعليمية وورش
العمل والمؤتمرات والندوات في مجال االسالم والشؤون
االنسانية وتوزيع المواد المطبوعة المتعلقة بها

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

)321(

Trade Mark No.: 23329
In Class: 43
Date: 01/08/2013

23329 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ

2013/12/31
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In Respect of: Providing humanitarian aid in the
field of services for providing food and drink and
provision of temporary accommodation

العــــــدد التاسع

 تزويد مساعدات انسانية في مجال توفير: من اجل
الطعام والشراب واالقامة المؤقتة

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

)322(

Trade Mark No.: 23330

23330 : العالمة التجارية رقم

In Class: 44

44 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Providing humanitarian aid in the
field of medical services, hygienic care for human
beings, agriculture, horticulture and forestry services

 تزويد مساعدات انسانية في مجال الخدمات: من اجل
 الخدمات الزراعية، العناية الصحة لالنسان،الطبية
والخدمات الخاصة بالبستنة والغابات

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth, Birmingham,
England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

)323(

Trade Mark No.: 23331
In Class: 45
Date: 01/08/2013

23331 : العالمة التجارية رقم
45 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
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In Respect of: Charitable services, namely, providing
clothing to needy persons; Islamic ministerial
services; providing information via a global
communications network on Islam and on charitable
information for providing clothing to needy persons

العــــــدد التاسع

 تزويد االلبسة, بما فيها, الخدمات الخيرية: من اجل
 توفير المعلومات, الخدمات الدينية االسالمية,للمحتاجين
عبر شبكة اتصاالت عالمية عن االسالم والمعلومات ذات
الطبيعة الخيرية لتوفير االلبسة للمحتاجين

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth, Birmingham,

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

England, UK

) 324(
Trade Mark No.: 23332
In Class: 9
Date: 01/08/2013
In Respect of: Prerecorded audio and video
cassettes, CDs, DVDs and CD-ROMs all of the
foregoing in the fields of Islam, humanitarian aid
and development, emergency aid, financial support,
provision of food, health care, housing, education,
jobs, clean water and medical assistance to refugees
and needy persons; downloadable electronic
publications in the nature of workbooks, textbooks,
magazines, newspapers, newsletters, books, reports,
instructional and teaching manuals, study guides,
articles and journals all of the foregoing in the
fields of Islam, humanitarian aid and development,
emergency aid, financial support, provision of
food, health care, housing, education, jobs, clean
water and medical assistance to refugees and needy
persons
In the name of: Islamic Relief Worldwide

23332 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
, الكاسيتات السمعية والبصرية المسجلة: من اجل
روم كلها بخصوص- دي في دي و سي دي,سي دي
االسالم والمساعدات االنسانية والتطوير والمساعدات
الطارئة والدعم المالي وتوفير الطعام والعناية الصحية
واالسكان والتعليم والوظائف وتنقية المياه والمساعدة
 المنشورات االلكترونية,الطبية لالجئين والمحتاجين
المنزلة على شكل مصنفات وكتب مدرسية ومجالت
وصحف ونشرات اخبارية وكتب وتقارير ودليل تعليمي
ودليل دراسي ومقاالت وجرائد كلها بخصوص االسالم
والمساعدات االنسانية والتطوير والمساعدات الطارئة
والدعم المالي وتوفير الطعام والعناية الصحية واالسكان
والتعليم والوظائف وتنقية المياه والمساعدة الطبية
لالجئين والمحتاجين
 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 23333

23333 : العالمة التجارية رقم

In Class: 16

16 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Printed publications, namely
magazines, brochures, posters, newspapers and
photographs; banners; badges of paper and/or card;
printed teaching and educational materials, namely
workbooks and textbooks

, بما فيه���ا المجالت, المنش���ورات المكتوب���ة: من اج���ل
, الصحف والصور الفوتوغرافية, الملصقات,البروش���ورات
 المواد,او الكرت���ات/ الش���ارات من ال���ورق و,الترويس���ات
 بم���ا فيها المصنفات,التعليمية والتدريس���ية المطبوعة
والكتب المدرسية

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

) 326(

Trade Mark No.: 23334
In Class: 25
Date: 01/08/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: Islamic Relief Worldwide

23334 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
 المالبس وألبسة القدم وأغطية الرأس: من اجل
 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع

2013/12/31

232

() 327

Trade Mark No.: 23335

العالمة التجارية رقم 23335 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 01/08/2013

التاريخ 2013/08/01 :
من اجل  :اللحوم واألس���ماك والطي���ور الداجنة ولحوم
الصي���د  ،مس���تخرجات اللحوم  ،الفواك���ه والخضروات
المحفوظ���ة والمجففة والمطهية  ،الجل���ي والمربيات
وصلصات الفواك���ه  ،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

In the name of: Islamic Relief Worldwide

بأسم  :اسالميك ريليف ورلدوايد
العنوان  1 :ريا ستريت ساوث ,ديغبيث ,بيرمنغهام,
انجلترا ,المملكة المتحدة

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

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

Address for Services:

()328

العالمة التجارية رقم 23336 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/01 :
من اج���ل :القهوة والش���اي وال���كاكاو والس���كر واألرز
والتابيوكا والس���اجو وما يقوم مق���ام القهوة  ،الدقيق
والمس���تحضرات المصنوع���ة م���ن الحب���وب ،الخب���ز
والمعجن���ات والحلوي���ات ،والحلوى المثلجة ،العس���ل
ودبس السكر ،الخميرة ومسحوق الخبازة ،الملح والخردل
والخل الصلصات (التوابل)  ،البهارات ،الثلج

Trade Mark No.: 23336
In Class: 30
Date: 01/08/2013
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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 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

)329(

Trade Mark No.: 23337
In Class: 35
Date: 01/08/2013
In Respect of: Charitable services, namely business
management and administration, organizing and
conducting volunteer programmes and community
service projects; providing humanitarian aid in the
field of business management and administration;
advertising services to promote public awareness
of the necessity to aid needy person abroad;
promotional services; organizing and recruiting
volunteers for fundraising activities and community
service projects for needy persons and the general
public on behalf of a charitable organization, being
office and administrative functions
In the name of: Islamic Relief Worldwide

23337 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
 عقد, بما فيها ادارة االعمال, الخدمات الخيرية: من اجل
,وتنظيم برامج التطوع ومشاريع الخدمة المجتمعية
,توفير المساعدة االنسانية في مجال ادارة االعمال
خدمات االعالنات لترويج الوعي الجماهيري لضرورة
, الخدمات الترويجية,مساعدة المحتاجين في الخارج
تنظيم واستقطاب متطوعين لنشاطات جمع التبرعات
ومشاريع الخدمة المجتمعية للمحتاجين وللجمهور
 على شكل,بشكل عام نيابة عن مؤسسات خيرية
انشطة مكتبية وادارية
 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth, Birmingham,
England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

P.O Box /AGIP - TMP Agents :عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 23338

23338 : العالمة التجارية رقم

In Class: 36

36 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Charitable fundraising services;
financial management services, financial consultant
and investment services

, خدمات جمع التبرعات للغايات الخيرية:من اجل
 خدمات االستشارات المالية,خدمات االدارة المالية
وخدمات االستثمار

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

)331(

Trade Mark No.: 23339
In Class: 37
Date: 01/08/2013
In Respect of: Providing humanitarian aid in the
field of building construction, repair and installation
services
In the name of: Islamic Relief Worldwide

23339 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
 تزويد المساعدات االنسانية في مجال انشاء: من اجل
 خدمات التصليح والصيانة,االبنية
 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 23340

23340 : العالمة التجارية رقم

In Class: 38

38 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Posting and placing messages in an
electronic format accessible over the Internet

 ارسال ووضع رسائل بشكل الكتروني متاح: من اجل
عبر االنترنت

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

)333(

Trade Mark No.: 23341
In Class: 41
Date: 01/08/2013
In Respect of: Posting and placing messages in
an electronic format accessible over the Internet,
financial management services, financial consultant
and investment services; educational services,
namely providing classes, courses, workshops,
conferences and seminars in the field of Islam and
humanitarian issues and distribution of printed
materials in connection therewith
In the name of: Islamic Relief Worldwide
Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

Address for Services:

23341 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
 ارسال ووضع رسائل بشكل الكتروني متاح: من اجل
 خدمات ادارة المال وخدمات االستشارات,عبر االنترنت
, الخدمات التعليمية,المالية والخدمات االستثمارية
بما فيها توفير الصفوف والمواد التعليمية وورش
العمل والمؤتمرات والندوات في مجال االسالم والشؤون
االنسانية وتوزيع المواد المطبوعة المتعلقة بها
 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم
, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 23342

23342 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Providing humanitarian aid in the
field of services for providing food and drink and
provision of temporary accommodation

 تزويد مساعدات انسانية في مجال توفير: من اجل
الطعام والشراب واالقامة المؤقتة

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

) 335(

Trade Mark No.: 23343
In Class: 44
Date: 01/08/2013
In Respect of: Providing humanitarian aid in the
field of medical services, hygienic care for human
beings, agriculture, horticulture and forestry
services
In the name of: Islamic Relief Worldwide

23343 : العالمة التجارية رقم
44 : في الصنف
2013/08/01 : التاريخ
 تزويد مساعدات انسانية في مجال الخدمات: من اجل
 الخدمات الزراعية، العناية الصحة لالنسان،الطبية
والخدمات الخاصة بالبستنة والغابات
 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 23344

23344 : العالمة التجارية رقم

In Class: 45

45 : في الصنف

Date: 01/08/2013

2013/08/01 : التاريخ

In Respect of: Charitable services, namely, providing
clothing to needy persons; Islamic ministerial
services; providing information via a global
communications network on Islam and on charitable
information for providing clothing to needy persons

 تزويد االلبسة, بما فيها, الخدمات الخيرية: من اجل
 توفير المعلومات, الخدمات الدينية االسالمية,للمحتاجين
عبر شبكة اتصاالت عالمية عن االسالم والمعلومات ذات
الطبيعة الخيرية لتوفير االلبسة للمحتاجين

In the name of: Islamic Relief Worldwide

 اسالميك ريليف ورلدوايد: بأسم

Address: 1 Rea Street South, Digbeth,
Birmingham, England, UK

, بيرمنغهام, ديغبيث, ريا ستريت ساوث1 : العنوان
 المملكة المتحدة,انجلترا

Address for Services:

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

) 337(

Trade Mark No.: 23345
In Class: 30

23345 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف

Date: 04/08/2013

2013/08/04 : التاريخ

In Respect of: for the purpose of chocolate

 الشوكوالته: من اجل

In the name of: AL-Hijaz Chocolate Company
Address: Anabta-Tulkarem-p.o.BOX78

Address for Services:

 شركة الحجاز للشوكوالته: بأسم
78 ب. طولكرم ص-  عنبتا: العنوان
0598881290  طولكرم جوال-  عنبتا: عنوان التبليغ

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23346

العالمة التجارية رقم 23346 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 04/08/2013

التاريخ 2013/08/04 :

In Respect of: Tahina

من اجل  :الطحينة

In the name of: Shareket AL Zaytoona Lelmontajat
Ghetha›eyi

بأسم  :شركة الزيتونة للمنتجات الغذائية

Address: Anabta-Tulkarem-Palestine

العنوان  :عنبتا  -طولكرم  -فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :عنبتا  -طولكرم  -فلسطين

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

( )339

العالمة التجارية رقم 23347 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/05 :
من اجل  :السندوتشات الصالحه لألكل ،سندوتشات
الهامبرجر ،سندوتشات اللحوم ،سندوتشات السمك،
سندوتشات الدجاج ،البسكويت ،الخبز ،الكيك ،الكوكى،
الشيكوالته ،البن ،بدائل البن ،الشاى ،دقيق الشوفان،

Trade Mark No.: 23347
In Class: 30
Date: 05/08/2013
In Respect of: Edible sandwiches, hamburger
sandwiches, meat sandwiches, fish sandwiches,
chicken sandwiches, biscuits, bread, cakes, cookies,
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الكاكاو ،السكر ،األرز ،التابيوكا ،الساجو ،البن االصطناعى،
الطحين ومستحضرات مصنوعه من الحبوب ،الخبز،
المعجنات والحلوى ،المثلجات ،العسل األبيض ،العسل
األسود ،الخميره ،مسحوق الخبيز ،الملح ،الخردل ،الخل،
الصلصات (بهارات) ،البهارات والتوابل.

chocolate, coffee, coffee substitutes, tea, oatmeal,
;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 and seasonings
In the name of: In-N-Out Burgers

بأسم  :إن – ن – أوت بورغرز
العنوان  4199 :كامبوس درايف  ،الطابق  ، 9إيرفينغ ،
كاليفورنيا  ، 92612الواليات المتحدة األمريكية.

Address: 4199 Campus Drive, 9th Floor, Irving,
California 92612, U.S.A.

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

Address for Services:

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

( )340

العالمة التجارية رقم 23348 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/08/05 :
من اجل  :خدمات تقديم الطعام والمشروبات غير-
الكحوليه وخاصة خدمات المطاعم وخدمات المطاعم
المتنقله ،خدمات االقامه المؤقته.
بأسم  :إن – ن – أوت بورغرز

Trade Mark No.: 23348
In Class: 43
Date: 05/08/2013
In Respect of: Services for providing food and
non-alcoholic drink namely restaurant services
and mobile restaurant services; temporary
accommodation.
In the name of: In-N-Out Burgers

العنوان  4199 :كامبوس درايف  ،الطابق  ، 9إيرفينغ ،
كاليفورنيا  ، 92612الواليات المتحدة األمريكية.

Address: 4199 Campus Drive, 9th Floor, Irving,
California 92612, U.S.A.

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

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  burgerذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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( ) 341

العالمة التجارية رقم 23349 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/08/06 :

Trade Mark No.: 23349
In Class: 16
Date: 06/08/2013

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.

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  :كمال عبد العزيز مصطفى كامل

In the name of: Kamal Abed Alazeez Moustafa Kamel

العنوان  :رام الله  -شارع االرسال  -مجمع الماسة التجاري-ط1

Address: RAMMALLAH Share AL-ersal Mojamaa
AL-masa

عنوان التبليغ  :رام الله  -شارع االرسال  -مجمع الماسة
التجاري-ط1

Address for Services : RAMMALLAH Share ALersal Mojamaa AL-masa

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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( ) 342

Trade Mark No.: 23350

العالمة التجارية رقم 23350 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 06/08/2013

التاريخ 2013/08/06 :
من اجل  :الكيك ،بسكويت ،ويفر ،بسكويت رقيق هش،
الخبز ،المعجنات ،الكرواسون ،والشيكوالته ،والحلويات،
العلكة ،المخبوزات المصنعة ،السويس رول  ،الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب والخبز والفطائر
والخميرة ومسحوق الخبيز ،المصاصه ،الكراميل وكل
الوارد فى الفئة . 30

In Respect of: Cakes, biscuits, wafer, crackers, bread,
croissant, chocolate, ready made bakes, Swiss roll,
bakeries, flour and preparations made from cereals,
bread, pastry and confectionery, yeast, bakingpowder, candy and lollypops, caramels, chewing
gum; all in class.30

In the name of: EDITA Food Industries S.A.E

بأسم  :شركة إيديتا للصناعات الغذائية ش.م.م.
العنوان  :مدينة السادس من أكتوبر ـ المنطقة
الصناعية رقم  ، 3الجيزة  ، 12311جمهورية مصر
العربية

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 األلوان البرتقالي واألصفر واألبيض.

( ) 343

العالمة التجارية رقم 23351 :
في الصنف 14 :
التاريخ 2013/08/06 :

Trade Mark No.: 23351
In Class: 14
Date: 06/08/2013
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من اجل  :الساعات وساعات اليد وعناصر التحريك
للساعات وصناعة الساعات وعلب الساعات وصناعة
الساعات وزجاجات الساعات ومرابط وقشط الساعات
ّ
واألقراص المرقمة للساعات وصناعة الساعات في
الفئة الدولية .14

In Respect of: Clocks and watches, movements for
clock and watch-making, cases for clock and watchmaking, watch glasses, watch bands and straps,
dials for clock and watch-making in International
Class 14

بأسم  :سيتزن توكي كابوشيكي كايشا (سيتزن
واتش كو .ليمتد)

In the name of: Citizen Tokei Kabushiki Kaisha
also trading as Citizen Watch Co., Ltd.

العنوان  – 6 ، 12-1 :تشومي  ،تاناشي-تشو ،نيشي-
طوكيو-شي  ،اليابان

Address: 1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyoshi, Tokyo, Japan

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

Address for Services:

( ) 344

العالمة التجارية رقم 23353 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/08/06 :
من اجل  :التمور
بأسم  :شركة طيبات االمارات للتسويق
العنوان  :ام الشرايط  -رام الله  -فلسطين
عنوان التبليغ  :ام الشرايط  -رام الله  -فلسطين جوال
0599426500

Trade Mark No.: 23353
In Class: 29
Date: 06/08/2013
In Respect of: Dates
In the name of: Shareket Tayyebat AL Emarat LEL
Tasweeq
Address: Em AL Sharayet- Ramallah -palestine
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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Trade Mark No.: 23354

العالمة التجارية رقم 23354 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 06/08/2013

التاريخ 2013/08/06 :

In Respect of: sweets / halva of tahina

من اجل  :الحلويات  ,حالوة طحينية

In the name of: Shareket AL Zaytoona Lelmontajat
Ghetha›eyi

بأسم  :شركة الزيتونة للمنتجات الغذائية

Address: Anabta-Tulkarem-Palestine

العنوان  :عنبتا  -طولكرم  -فلسطين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :عنبتا  -طولكرم  -فلسطين جوال
0599871086

()346

العالمة التجارية رقم 23355 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/08/12 :

Trade Mark No.: 23355
In Class: 25
Date: 12/08/2013

من اجل  :البسة ,البسة القدم ,اغطية الراس ,البسة
جاهزة خارجية وداخلية والتريكو واالحذية.

In Respect of: CLOTHING .FOOTWEAR .HEADGEAR.
OUTER AND INNER READY - MADE CLOTHING
.KNITWEAR (CLOTHING ) .SHOES

بأسم  :شركة الحمصي التجارية المحدودة المسوولية

In the name of: AL - Homis Commercial Limited
Liability Company

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

Address: Syria - Rif Damascus - Jaramana - Corniche
Street - REAL eSTATE 480 - jaramana - Kabu

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

Address for Services:
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Trade Mark No.: 23357

العالمة التجارية رقم 23357 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 12/08/2013

التاريخ 2013/08/12 :

In Respect of: TAHINA

من اجل  :الطحينة

In the name of: SHRIKAT ALOUL OKHWAN
ALADIAH ALAMEH

بأسم  :شركة عالول اخوان التجارية العادية العامة

Address: NABLUS ALMANTIQA ALSENAIAH
P.O.Box 208

العنوان  :نابلس المنطقة الصناعية  -ص ب 208
عنوان التبليغ  :نابلس المنطقة الصناعية  -ص ب 208

Address for Services : NABLUS ALMANTIQA
ALSENAIAH P.O.Box 208

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

()348

العالمة التجارية رقم 23358 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/12 :
من اجل  :الحالوة
بأسم  :شركة عالول اخوان التجارية العادية العامة

Trade Mark No.: 23358
In Class: 30
Date: 12/08/2013
In Respect of: HALVA
In the name of: SHARIKAT ALOUL OKHWAN
ALADIAH ALAMEH
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العنوان  :نابلس  -المنطقة الصناعية  -ص ب 208
عنوان التبليغ  :نابلس  -المنطقة الصناعية  -ص ب 208

Address: NABLUS - ALMANTIQA ALSENAIAH
P.O.Box208
Address for Services : NABLUS - ALMANTIQA
ALSENAIAH P.O.Box208

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

( ) 349

Trade Mark No.: 23359

العالمة التجارية رقم 23359 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 12/08/2013

التاريخ 2013/08/12 :

;In Respect of: Services for providing food and drink

من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات
بأسم  :محمود محمد ابراهيم مرعي

In the name of: mahmmod mohammad ibraheem
marie

العنوان  :نابلس  -ميدان الشهداء  ،جوال 0597444707

Address: nablus - maydan alshohda› - jawwal
0597444707

عنوان التبليغ  :نابلس  -ميدان الشهداء  ،جوال
0597444707

 ’Address for Services : nablus - maydan alshohdajawwal 0597444707

( )350

العالمة التجارية رقم 23360 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/08/13 :

Trade Mark No.: 23360
In Class: 3
Date: 13/08/2013
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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;
dentifrice , adhesives for cosmetic purposes beard
after shave lotion air fragrancing preparations
, antiperspirants ( toiletries dyes beauty masks
cleaning dentures ( preparations for cosmetic kits
color removing preparation ceams cosmetics,
creams, cosmetic deodrant soap depilatories
dyes, cosmetic eau de cologne, dry shampoos,
eyebrow cosmetics, eyebrows pencils, eyelashes
aliases,(false nails, hair spray hair waving
preparations Incense, lip glosses , lipsticks , lotions ,
Tissues impregnated with cosmetic, make up, make
up preparations , make-up removing ,preparations
Mascara , masks beauty , moustache wax , Nail Care
preparations , Nail varnish, nails polish , pastes for
razors strops , pencils , cosmetics, pencils eyebrow,
Perfume polishes denture , polishing preparations
scented water ,shaving preparations ,Shoes polish ,
skin care cosmetic preparations for soap deodorant ,
sunscreen preparations , swabs (Toiletries)

 مستحضرات تبييض االقمشة ومستحضرات: من اجل
اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس مستحضرات
 عطور وزيوت, تنظيف وصقل وجلي وكشط الصابون
)  غسول ( لوشن,  مستحضرات تجميل, عطرية
,  لواصق الغراض التجميل,  منظفات اسنان, للشعر
 مستحضرات تعطير, غسول ( لوشن ) لما بعد الحالقة
, الجو مضادات للعرق ( مواد تواليت ) اصباغ اللحي
,  مستحرات تنظيف اطقم االسنان, اقنعة تجميلية
 كريمات,  اطقم التجميل, مستحضرات ازالة االلوان
 مزيالت شعر,  صابون الزالة الروائح الكريهة, تجميلية
 مستحضرات الشامبو,  ماء الكولونيا,  اصباغ تجميلية,
 ال=قالم,  مستحضرات تجميل الحواجب, الجاف
 رذاذ,  اظافر مستعارة,  رموش مستعارة, الحواجب
,  بخور, ( سبراي للشعر ) مستحضرات تجعيد الشعر
 مناديل ورقية مشربة,  طالء الشفاه, مواد ملمعة للشفاه
 مستحضرات,  مكياج, بغسوالت لوشن تجميلية
 اقنعة,  مسكارة,  مستحضرات ازالة المكياج, مكياج
 مستحضرات العناية,  شمع للشوارب, تجميلية
 معاجين لشحذ,  ملمع اظافر,  طالء اظافر, باالظافر
 عطور,  اقالم حواجب,  اقالم تجميلية, امواس الحالقة
 ماء معطر,  مستحضرات صقل, ملمعات اطقم االسنان
 مستحضرات,  ملمعات لالحذية,  مستحضرات حالقة,
 صابون الزالة الروائح الكريهة, تجميل للعناية بالبشرة
 اعواد قطن ( مواد,  مستحضرات الوقاية من الشمس,
) تواليت

In the name of: sharekat al ameed llesterad w
tasweeq ( elite cosmetics

 شركة العميد لالستيراد والتسويق ( مستودع: بأسم
) ايليت كوزمتكس

Address: ramallah - sharea elersal emaret eshtar al-jameel center

 قرب-  عمارة عشتار-  شارع االرسال-  رام الله: العنوان
الجميل سنتر

Address for Services : ramallah - sharea elersal
emaret eshtar - al-jameel center

 عمارة عشتار-  شارع االرسال-  رام الله: عنوان التبليغ
 قرب الجميل سنتر-

 ذاتBeauty  ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة: مالحظة
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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) 351 (

Trade Mark No.: 23361
In Class: 3
Date: 13/08/2013
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
scouring and abrasive preparations; soaps;
perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions;
dentifrice , adhesives for cosmetic purposes beard
after shave lotion air fragrancing preparations
, antiperspirants ( toiletries dyes beauty masks
cleaning dentures ( preparations for cosmetic kits
color removing preparation ceams cosmetics,
creams, cosmetic deodrant soap depilatories
dyes, cosmetic eau de cologne, dry shampoos,
eyebrow cosmetics, eyebrows pencils, eyelashes
aliases,(false nails, hair spray hair waving
preparations Incense, lip glosses , lipsticks , lotions ,
Tissues impregnated with cosmetic, make up, make
up preparations , make-up removing ,preparations
Mascara , masks beauty , moustache wax , Nail Care
preparations , Nail varnish, nails polish , pastes for
razors strops , pencils , cosmetics, pencils eyebrow,
Perfume polishes denture , polishing preparations
scented water ,shaving preparations ,Shoes polish ,
skin care cosmetic preparations for soap deodorant ,
sunscreen preparations , swabs (Toiletries)

23361 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/08/13 : التاريخ
 مستحضرات تبييض االقمشة ومستحضرات: من اجل
اخرى تستعمل في غسل وكي المالبس مستحضرات
 عطور وزيوت, تنظيف وصقل وجلي وكشط الصابون
, غسول ( لوشن ) للشعر, مستحضرات تجميل,عطرية
 غسول,  لواصق الغراض التجميل, منظفات اسنان
 مستحضرات تعطير, ( لوشن ) لما بعد الحالقة
, الجو مضادات للعرق ( مواد تواليت ) اصباغ اللحي
,  مستحرات تنظيف اطقم االسنان, اقنعة تجميلية
 كريمات,  اطقم التجميل, مستحضرات ازالة االلوان
 مزيالت شعر,  صابون الزالة الروائح الكريهة, تجميلية
 مستحضرات الشامبو,  ماء الكولونيا,  اصباغ تجميلية,
 ال=قالم,  مستحضرات تجميل الحواجب, الجاف
 رذاذ,  اظافر مستعارة,  رموش مستعارة, الحواجب
,  بخور, (سبراي للشعر ) مستحضرات تجعيد الشعر
 مناديل ورقية مشربة,  طالء الشفاه, مواد ملمعة للشفاه
, مستحضرات مكياج,  مكياج, بغسوالت لوشن تجميلية
, اقنعة تجميلية,  مسكارة, مستحضرات ازالة المكياج
 طالء,  مستحضرات العناية باالظافر, شمع للشوارب
,  معاجين لشحذ امواس الحالقة,  ملمع اظافر, اظافر
 عطور ملمعات اطقم,  اقالم حواجب, اقالم تجميلية
 مستحضرات,  ماء معطر,  مستحضرات صقل, االسنان
 مستحضرات تجميل للعناية,  ملمعات لالحذية, حالقة
 مستحضرات,  صابون الزالة الروائح الكريهة, بالبشرة
)  اعواد قطن ( مواد تواليت, الوقاية من الشمس

العــــــدد التاسع
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بأسم  :شركة العميد لالستيراد والتسويق ( مستودع
ايليت كوزمتكس )

In the name of: sharekat al ameed lltesterad a
tasweeq ( elite cosmetics

العنوان  :رام الله  -شارع االرسال  -عمارة عشتار  -قرب
الجميل سنتر

 Address: ramallah - sharea elersal - emaret eshtaral jameel center

عنوان التبليغ  :رام الله  -شارع االرسال  -عمارة عشتار
 -قرب الجميل سنتر

 Address for Services : ramallah - sharea elersalemaret eshtar - al jameel center

( ) 352

العالمة التجارية رقم 23362 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/08/13 :
جل  :خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات النصائح إلدارة
األعمال؛ خدمات تسيير شؤون األعمال التجارية؛ خدمات
أعمال المكاتب؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة التي
تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم
(إكسسوارات المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة
والجلود المقلدة والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة
الشعر (ليست من المعادن النفيسة) ومستحضرات
التجميل ومستحضرات الزينة والعطور لالستخدام
الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام
الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات
الحالقة والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات
اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح
(هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات
المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية
(باستثناء أدوات الغولف  /أدوات التسلق)؛ خدمات
متاجر البيع بالتجزئة على اإلنترنت التي تعرض المالبس
والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم من ا(إكسسوارات
المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة والجلود المقلدة
والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة الشعر

Trade Mark No.: 23362
In Class: 35
Date: 13/08/2013
In Respect of: Advertising; advisory services for
;business management; business administration
office functions; retail store services featuring
clothing, footwear, headwear, buckles (clothing
accessories), bags, leather, imitation leather,
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair ornaments
(not of precious metal), cosmetics, toiletries,
fragrances for personal use, deodorants for personal
use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/
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climbing articles);Online retail store services
featuring clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys, games
and sporting equipment (other than golf articles/
climbing articles);promoting the goods and services
of others by placing advertisements and promotional
displays on an electronic site accessible through
a computer network; retail store services through
mail order catalogues featuring clothing, footwear,
headwear, buckles (clothing accessories), bags,
leather, imitation leather, sunglasses and eyeglasses,
jewelry, hair ornaments (not of precious metal),
cosmetics, toiletries, fragrances for personal use,
deodorants for personal use, cosmetic preparations
for baths, shaving preparations, stationery, clocks
(giftware), cases for watches (giftware), chinaware
(giftware), key holders (giftware), wallets
(giftware), kitchen utensils (giftware), tableware
(giftware), toys, games and sporting equipment
(other than golf articles/climbing articles); sales
promotion for others through customer incentive,
reward and loyalty programs for retail stores in
the field of clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
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(ليست من المعادن النفيسة) ومستحضرات التجميل
ومستحضرات الزينة والعطور لالستخدام الشخصي
ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات الحالقة
)والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا
)واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا
والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة
(هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء
 أدوات التسلق)؛ خدمات الترويج للبضائع/ أدوات الغولف
والخدمات لآلخرين من خالل وضع العروض الدعائية
والترويجية على المواقع اإللكترونية التي باإلمكان
الوصول إليها من خالل شبكة الحاسوب؛ خدمات متاجر
البيع بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب البريدي التي
تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم
(إكسسوارات المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة
والجلود المقلدة والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة
الشعر (ليست من المعادن النفيسة) ومستحضرات
التجميل ومستحضرات الزينة والعطور لالستخدام
الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام
الشخصي ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات
الحالقة والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات
اليد (هدايا) واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح
(هدايا) والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات
المائدة (هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية
 أدوات التسلق)؛ خدمات/ (باستثناء أدوات الغولف
الترويج للمبيعات من خالل برامج التحفيز والجوائز والوالء
للزبائن لمتاجر البيع بالتجزئة التي تعرض المالبس
والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم (إكسسوارات
المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة والجلود المقلدة
والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة الشعر (ليست
من المعادن النفيسة) ومستحضرات التجميل
ومستحضرات الزينة والعطور لالستخدام الشخصي
ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات الحالقة
والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات اليد
(هدايا) واألواني الخزفية
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utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles).

العــــــدد التاسع

)(هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا
وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى
واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف
.) أدوات التسلق/

In the name of: Gap (ITM), Inc.

. جاب (آي تي أم) إنك: بأسم

Address: 2 Folsom Street, San Francisco, CA
94105, United States of America (USA)

،  سان فرانسيسكو،  فولسوم ستريت2 : العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية، 94105 كاليفورنيا

Address for Services:

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

) 353 (

Trade Mark No.: 23363
In Class: 35
Date: 13/08/2013
In Respect of: Advertising; advisory services for
business management; business administration;
office functions; retail store services featuring
clothing, footwear, headwear, buckles (clothing
accessories), bags, leather, imitation leather,
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair ornaments
(not of precious metal), cosmetics, toiletries,
fragrances for personal use, deodorants for personal
use, cosmetic preparations for baths, shaving
preparations, stationery, clocks (giftware), cases
for watches (giftware), chinaware (giftware), key
holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys, games
and sporting equipment (other than golf articles/
climbing articles);Online retail store services
featuring clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,

23363 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/08/13 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن؛ خدمات النصائح: من اجل
إلدارة األعمال؛ خدمات تسيير شؤون األعمال التجارية؛
خدمات أعمال المكاتب؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة
التي تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس
واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب والجلود
المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل
للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات
(هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية
)(هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا
وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى
واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف
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toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys, games
and sporting equipment (other than golf articles/
climbing articles);promoting the goods and services
of others by placing advertisements and promotional
displays on an electronic site accessible through
a computer network; retail store services through
mail order catalogues featuring clothing, footwear,
headwear, buckles (clothing accessories), bags,
leather, imitation leather, sunglasses and eyeglasses,
jewelry, hair ornaments (not of precious metal),
cosmetics, toiletries, fragrances for personal use,
deodorants for personal use, cosmetic preparations
for baths, shaving preparations, stationery, clocks
(giftware), cases for watches (giftware), chinaware
(giftware), key holders (giftware), wallets
(giftware), kitchen utensils (giftware), tableware
(giftware), toys, games and sporting equipment
(other than golf articles/climbing articles); sales
promotion for others through customer incentive,
reward and loyalty programs for retail stores in
the field of clothing, footwear, headwear, buckles
(clothing accessories), bags, leather, imitation
leather, sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair
ornaments (not of precious metal), cosmetics,
toiletries, fragrances for personal use, deodorants
for personal use, cosmetic preparations for baths,
shaving preparations, stationery, clocks (giftware),
cases for watches (giftware), chinaware (giftware),
key holders (giftware), wallets (giftware), kitchen
utensils (giftware), tableware (giftware), toys,
games and sporting equipment (other than golf
articles/climbing articles).

2013/12/31
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 أدوات التسلق)؛ خدمات متاجر البيع بالتجزئة على/
اإلنترنت التي تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية
الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب
والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت
الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات
التجميل للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية
والساعات (هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني
الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ
)(هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا
والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات
 أدوات التسلق)؛ خدمات الترويج للبضائع/ الغولف
والخدمات لآلخرين من خالل وضع العروض الدعائية
والترويجية على المواقع اإللكترونية التي باإلمكان
الوصول إليها من خالل شبكة الحاسوب؛ خدمات
متاجر البيع بالتجزئة من خالل كتالوجات الطلب
البريدي التي تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية
الرأس واألبازيم (إكسسوارات المالبس) والحقائب
والجلود المدبوغة والجلود المقلدة والنظارات الشمسية
والمجوهرات وزينة الشعر (ليست من المعادن
النفيسة) ومستحضرات التجميل ومستحضرات
الزينة والعطور لالستخدام الشخصي ومزيالت الروائح
الكريهة لالستخدام الشخصي ومستحضرات التجميل
للحمام ومستحضرات الحالقة والقرطاسية والساعات
(هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا) واألواني الخزفية
)(هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا) والمحافظ (هدايا
وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة (هدايا) والدمى
/ واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء أدوات الغولف
أدوات التسلق)؛ خدمات الترويج للمبيعات من خالل برامج
التحفيز والجوائز والوالء للزبائن لمتاجر البيع بالتجزئة التي
تعرض المالبس والبسة القدم وأغطية الرأس واألبازيم
(إكسسوارات المالبس) والحقائب والجلود المدبوغة
والجلود المقلدة والنظارات الشمسية والمجوهرات وزينة

العــــــدد التاسع

2013/12/31

252

الشعر (ليست من المعادن النفيسة) ومستحضرات
التجميل ومستحضرات الزينة والعطور لالستخدام
الشخصي ومزيالت الروائح الكريهة لالستخدام الشخصي
ومستحضرات التجميل للحمام ومستحضرات الحالقة
والقرطاسية والساعات (هدايا) وعلب ساعات اليد (هدايا)
واألواني الخزفية (هدايا) وحماالت المفاتيح (هدايا)
والمحافظ (هدايا) وأواني المطبخ (هدايا) وأدوات المائدة
(هدايا) والدمى واأللعاب والمعدات الرياضية (باستثناء
أدوات الغولف  /أدوات التسلق).
In the name of: Gap (ITM), Inc.

بأسم  :جاب (آي تي أم) إنك.
العنوان  2 :فولسوم ستريت  ،سان فرانسيسكو ،
كاليفورنيا  ، 94105الواليات المتحدة األمريكية

Address: 2 Folsom Street, San Francisco, CA
)94105, United States of America (USA

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

Address for Services:

( ) 354

العالمة التجارية رقم 23364 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/08/13 :
من اجل  :منتجات االتصاالت ،مثال:اجهزة التلفون
السلكي و الالسلكي( PMR ،الراديو المتنقلة الشخصية
 /الخاصة)  -أجهزة الراديو ذات االتجاهين ،هواتف
جوالة وأجهزة لوحية.
بأسم  :أكتيبوالجيت إليكترولوكس
العنوان  :أس إي –  45 105ستوكهولم  ،السويد
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23364
In Class: 9
Date: 13/08/2013
In Respect of: Telecom products, ie. corded and
cordless telephones, PMR (personal/private mobile
radio) - two-way radios, mobile phones and tablets.

In the name of: Aktiebolaget Electrolux
Address: SE-105 45 Stockholm, Sweden
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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( ) 355

Trade Mark No.: 23365

العالمة التجارية رقم 23365 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 13/08/2013

التاريخ 2013/08/13 :
من اجل  :المشروبات غير الكحولية  ،المياه المعدنية
والغازية  ،والمياهالمنكهة مع الفاكهة ،مشروبات
الفاكهة وعصائر الفاكهة ،المشروبات الغازية،
مشروبات الطاقة المشروبات متساوي التوتر او
القوة ،المشروبات غير الكحولية بنكهة الشاي ،شراب
ومستحضرات اخرى 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 isotonjc drinks, non-alcoholic beverages
flavored with tea, syrups and other preparations for
making beverages.

In the name of: Sharekat Abu Shamsyeh Lel
Tejarah W Al Tasweeq.

بأسم  :شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق.

Address: Bethlehem / Al Quds Street-Al Khalel

العنوان  :بيت لحم  /شارع القدس  -الخليل.

Address for Services:

عنوان التبليغ  :البيرة ,مركز البيرة التجاري  /ط،6
صندوق بريد (.)3663

( ) 356

العالمة التجارية رقم 23366 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/08/13 :
من اجل  :ادارة وتوجيه االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
بأسم  :محمود محمد ابراهيم مرعي

Trade Mark No.: 23366
In Class: 35
Date: 13/08/2013
In Respect of: business administration office
functions
In the name of: mahmmod mohammad ibraheem
marie

2013/12/31
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,
Address: nablus - maydan alshohda - jawwal
0597444707
Address for Services : nablus - maydan alshohda’ jawwal 0597444707

العــــــدد التاسع

0597444707  جوال،  ميدان الشهداء-  نابلس: العنوان
 جوال،  ميدان الشهداء-  نابلس: عنوان التبليغ
0597444707

)357(

Trade Mark No.: 23367

23367 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 13/08/2013

2013/08/13 : التاريخ

In Respect of: SWEET›S
In the name of: mahmmod mohammad ibraheem
marie
,
Address: nablus - maydan alshohda - jawwal
0597444707
Address for Services : nablus - maydan alshohda’ jawwal 0597444707

 الحلويات: من اجل
 محمود محمد ابراهيم مرعي: بأسم
0597444707  جوال،  ميدان الشهداء-  نابلس: العنوان
 جوال،  ميدان الشهداء-  نابلس: عنوان التبليغ
0597444707

) 358 (

Trade Mark No.: 23375
In Class: 35
Date: 13/08/2013
In Respect of: Advertising; business management;
business administration; office functions
In the name of: CHOUEIRI GROUP FZ-LLC
Address: P.O. Box 21816 Dubai, United Arab Emirates

23375 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/08/13 : التاريخ
 خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة: من اجل
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية
ذ م م- شركة شويري جروب منطقة حرة: بأسم
 االمارات العربية المتحدة، دبي21816  ص ب: العنوان

العــــــدد التاسع
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Address for Services:

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

( ) 359

العالمة التجارية رقم 23376 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/08/13 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية
بأسم  :شركة شويري جروب منطقة حرة-ذ م م
العنوان  :ص ب  21816دبي ،االمارات العربية المتحدة
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Trade Mark No.: 23376
In Class: 35
Date: 13/08/2013
;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions
In the name of: CHOUEIRI GROUP FZ-LLC
Address: P.O. Box 21816 Dubai, United Arab Emirates
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

( ) 360

العالمة التجارية رقم 23377 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/08/13 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية
بأسم  :شركة شويري جروب منطقة حرة-ذ م م

Trade Mark No.: 23377
In Class: 35
Date: 13/08/2013
;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions
In the name of: CHOUEIRI GROUP FZ-LLC

العــــــدد التاسع
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العنوان  :ص ب  21816دبي ،االمارات العربية المتحدة

Address: P.O. Box 21816 Dubai, United Arab
Emirates

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

( ) 361

العالمة التجارية رقم 23378 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/08/13 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية

Trade Mark No.: 23378
In Class: 35
Date: 13/08/2013
;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions

بأسم  :شركة شويري جروب منطقة حرة-ذ م م

In the name of: CHOUEIRI GROUP FZ-LLC

العنوان  :ص ب  21816دبي ،االمارات العربية المتحدة

Address: P.O. Box 21816 Dubai, United Arab
Emirates

عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
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
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Trade Mark No.: 23379

العالمة التجارية رقم 23379 :

In Class: 35

في الصنف 35 :

Date: 13/08/2013

التاريخ 2013/08/13 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية

;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions
In the name of: CHOUEIRI GROUP FZ-LLC

بأسم  :شركة شويري جروب منطقة حرة-ذ م م
العنوان  :ص ب  21816دبي ،االمارات العربية المتحدة

Address: P.O. Box 21816 Dubai, United Arab Emirates

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

( ) 363

العالمة التجارية رقم 23380 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/08/13 :
من اجل  :األجهزة واألدوات العلمية والمالحية
والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأجهزة
وأدوات الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف)
واإلنقاذ والتعليم ،أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة

Trade Mark No.: 23380
In Class: 9
Date: 13/08/2013
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
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magnetic data carriers, recording discs; automatic
vending machines and mechanisms for coinoperated apparatus; cash registers, calculating
machines, data processing equipment and
computers; fire-extinguishing apparatus; computer
hardware; computer peripherals; computer software;
computer operating systems; hand-held computers;
mainframe-class computers; computer workstations;
video displays; keyboards; monitors; servers;
disc drives; computer storage devices; integrated
circuits; interface boards; modems; mouse pointing
devices; mouse pads; peripherals; printers and
printer peripherals; printed circuit boards containing
electrical components and sockets; processors
and memories; blank magnetic data carriers;
audio cassette recorders; audio cassette players;
compact disc players; compact disc recorders;
semi-conductor elements; silicon slices; electronic
notice boards; blank computer recording discs;
calculators; computer chips; computer disk drives;
computer discs; data processors; digital cameras;
digital video recorders; electronic encryption units;
facsimile machines; global positioning system
transmitters and receivers; internet television
hardware;
microprocessors;
microcomputers;
minicomputers; motion picture cameras; optical
scanners; oscilloscopes; pedometers; photocopying
machines; personal digital assistants; photographic
cameras; photographic projectors; slide projectors;
radio pagers; radios; scanners; smart cards; smart
card readers; telephones; portable telephones;
mobile phones; smartphones; cell phones; digital
phones; telephone answering machines; television
sets; television set top boxes; thermostats; video
cameras; video cassette recorders; video monitors;
video tape recorders; voice messaging systems;
voting machines; web telephones; wireless data
communications hardware; computer programs
for testing compatibility of computer programs;
computer programs for use in computer networking;
computer programs for use in computer emulation;
computer programs for use in electronic mail;
computer programs for creating graphical interfaces;
computer programs for use in database

2013/12/31
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 أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت أو،الكهربائية
، أقراص تسجيل، حامالت بيانات مغناطيسية،الصور
 وآليات لألجهزة التي تعمل بقطع،ماكينات بيع آلية
 معدات وأجهزة، آالت حاسبة، آالت تسجيل النقد،النقود
 أجهزة إخماد النيران؛،حاسوب لمعالجة البيانات
أجهزة الحاسوب؛ أجهزة طرفية للحاسوب؛ برمجيات
الحاسوب؛ نظم تشغيل الحاسوب؛ أجهزة الحاسوب
المحمولة باليد؛ أجهزة حاسوب مركزية كبيرة؛ محطات
عمل حاسوبية؛ أجهزة عرض الفيديو؛ لوحات مفاتيح؛
شاشات؛ أجهزة كمبيوتر خادم؛ محركات األقراص؛
أجهزة تخزين حاسوبية؛ دوائر متكاملة؛ لوحات واجهة
بينية؛ أجهزة المودم؛ أجهزة فأرة الحاسوب؛ مسند فأرة
الحاسوب؛ ملحقات أجهزة الحاسوب؛ طابعات وأجهزة
طرفية للطابعة؛ لوحات دوائر مطبوعة تحتوي على
مكونات ومآخذ كهربائية؛ وحدات معالجة ووحدات
ذاكرة ألجهزة الحاسوب؛ حامالت بيانات مغناطيسية
فارغة؛ أجهزة تسجيل صوت على أشرطة الكاسيت؛
أجهزة تشغيل تسجيالت صوتية على أشرطة كاسيت؛
أجهزة تشغيل أقراص مدمجة؛ أجهزة تسجيل على
أقراص مضغوط؛ عناصر أشباه موصالت؛ شرائح
سيليكون؛ لوحات إعالنات إلكترونية؛ أقراص تسجيل
حاسوبية فارغة؛ آالت حاسبة؛ رقائق دوائر الكترونية
حاسوبية؛ أجهزة تشغيل أقراص حاسوبية؛ أقراص
الحاسوب؛ وحدات معالجة البيانات؛ كاميرات رقمية؛
مسجالت فيديو رقمية؛ وحدات تشفير إلكترونية؛
آالت الفاكس؛ أجهزة إرسال واستقبال النظام العالمي
لتحديد المواقع؛ أجهزة تلفزيون لالنترنت؛ وحدات
معالجات؛ أجهزة حواسيب شخصية؛ أجهزة حاسوب
متوسطة؛ كاميرات تصوير سينمائي؛ ماسحات
ضوئية؛ أجهزة رصد الذبذبات؛ مقياس الخطوات؛
آالت تصوير المستندات؛ مساعدات رقمية شخصية؛
كاميرات تصوير فوتوغرافي؛ أجهزة عرض التصوير
الفوتوغرافي؛ أجهزة عرض الشرائح؛ أجهزة االستدعاء
الراديوي؛ أجهزة الراديو؛ ماسحات ضوئية؛ بطاقات
ذكية؛ أجهزة قراءة البطاقة الذكية؛ أجهزة هاتف؛
أجهزة هواتف محمولة؛ أجهزة هواتف نقالة؛ أجهزة
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هواتف ذكية؛ أجهزة هواتف محمولة؛ أجهزة هواتف
رقمية؛ أجهزة الرد على المكالمات الهاتفية؛ أجهزة
التلفزيون؛ أجهزة ضبط إشارات تلفزيونية؛ أجهزة
ناظمة للحرارة؛ كاميرات فيديو؛ مسجالت فيديو؛
شاشات عرض فيديو؛ مسجالت أشرطة فيديو؛ نظم
تراسل صوتي؛ آالت التصويت؛ أجهزة هاتف شبكة
اإلنترنت؛ أجهزة تراسل بيانات السلكية؛ برمجيات
حاسوبية الختبار توافق البرمجيات الحاسوبية
لالستخدام في شبكات الحاسوب؛ برمجيات حاسوبية
الستخدامها في مضاهاة الحاسوب؛ برمجيات
الحاسوب الستخدامها في البريد اإللكتروني؛ برمجيات
الحاسوب إلنشاء واجهات رسوم وبرمجيات الحاسوب
لالستخدام في إدارة قواعد البيانات؛ برمجيات
الحاسوب من أجل تجهيز الوثائق؛ برمجيات الحاسوب
لمعالجة النصوص؛ برمجيات الحاسوب إلعداد جداول
البيانات؛ برمجيات الحاسوب الستخدامها في أمن
الحاسوب؛ برمجيات الحاسوب الستخدامها في تطوير
برمجيات الحاسوب؛ برمجيات لغات البرمجة الحاسوبية؛
برمجيات حاسوبية لالستخدام في تطوير وتجميع
وتنفيذ برمجيات حاسوبية أخرى على أجهزة الحاسوب
والشبكات الحاسوبية وشبكات االتصاالت العالمية؛
برمجيات حاسوبية الستخدامها في التنقل والتصفح
ونقل المعلومات وتوزيع وعرض برامج حاسوب أخرى
على أجهزة الحاسوب ،والشبكات الحاسوبية وشبكات
االتصاالت العالمية؛ برمجيات حاسوبية لتسجيل
ومعالجة وتلقي واستنساخ وإحالة وتعديل وضغط
وفك الضغط وبث ودمج و/أو تعزيز الصوتيات
والفيديوهات والصور والرسومات و/أو البيانات؛
برمجيات نظم تشغيل الحاسوب؛ برمجيات خدمات
حاسوبية؛ برمجيات حاسوبية لالستخدام مع أجهزة
الخوادم الحاسوبية؛ برمجيات حاسوبية الستخدامها في
الهواتف؛ برمجيات حاسوبية الستخدامها في الوصول
إلى قواعد البيانات؛ برمجيات ألعاب حاسوبية؛ برمجيات
حاسوبية للتحميل من شبكات الحاسوب العالمية؛
كتيبات تعليمية في شكل إلكتروني يباع معها؛
منشورات الكترونية قابلة للتحميل

259
management; computer programs for document
;processing; computer programs for word processing
;computer programs for preparing spreadsheets
;computer programs for use in computer security
computer programs for use in the development
of computer programs, programming languages,
tool kits and compilers; computer programs for
use in developing, compiling and executing other
computer programs on computers, computer
;networks, and global communications networks
computer programs for use in navigating, browsing,
transferring information, and distributing and
viewing other computer programs on computers,
computer networks and global communications
networks; computer programs for recording,
processing, receiving, reproducing, transmitting,
modifying,
compressing,
decompressing,
broadcasting, merging, and/or enhancing sound,
video, images, graphics, and/or data; computer
operating system programs; computer utility
programs; computer programs for use with computer
;servers; computer programs for use in telephones
;computer programs used in accessing databases
computer game programs; computer programs
;downloadable from global computer networks
and instructional manuals in electronic format sold
therewith; downloadable electronic publications

2013/12/31
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In the name of: Oracle America, Inc.

العــــــدد التاسع

. انك, اوراكل اميريكا: بأسم

Address: 500 Oracle Parkway, Redwood Shores,
California 94065, United States of America

, ريدوود شورز, اوراكل باركويه500 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,94065 كاليفورنيا

Address for Services:

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

) 364 (

Trade Mark No.: 23381
In Class: 3
Date: 13/08/2013
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

In the name of: VALENTINO S.P.A.
Address: Via Turati, 16/18, 20121 MILANO, Italy
Address for Services:

23381 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/08/13 : التاريخ
 بما فيها كريمات الليل, مواد التجميل: من اجل
 مستحضرات التنظيف للعناية بالوجه,والنهار
 مستحضرات ما, رغوة الحالقة, رغوة الحمام,والجسم
 مزيالت, طالء االظافر, مكياج االساس,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
.ايه.بي. فالينتينو اس: بأسم
 ايطاليا, ميالن20121 ,18/16  فيا توراتي: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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( ) 365

Trade Mark No.: 23382

العالمة التجارية رقم 23382 :

In Class: 3

في الصنف 3 :
التاريخ 2013/08/14 :

Date: 14/08/2013

من اجل  :رذاذ للجسم .

In Respect of: Body; spray.
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

( ) 366

العالمة التجارية رقم 23383 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/08/14 :
من اجل  :مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل
للغسيل  ،مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك
والكشط والمطهرات  ،الصابون والعطور والزيوت العطرية
 ،مستحضرات التجميل  ،كريمات سائلة للشعر والجسم
 ،رغوة االستحمام  ،الشامبوهات  ،مطريات الشعر ،
الكريمات والجل وكريمات ترطيب البشرة،مساحيق
التبرج،مساحيق الزينة ،مسنحضرات ما بعد الحالقة
 ،مستحضرات التجميل  ،مستحضرات الحماية من
االشعة الشمسية ومزيالت الروائح الكريهة لالستعمال
الشخصي  ،مستحضرات تنظيف االسنان

Trade Mark No.: 23383
In Class: 3
Date: 14/08/2013
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
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In the name of: Riyad Ahamd Said Thaher
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 رياض احمد سعيد ظاهر: بأسم

Address: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat Abu Riyad
Al Thaher

 عمارة ابو رياض الظاهر-  شارع حيفا-  جنين: العنوان

Address for Services : Jenin - Sharea Hiefa .
Amarat Abu Riyad Al Thaher

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

) 367 (

Trade Mark No.: 23384
In Class: 3
Date: 14/08/2013
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

In the name of: Riyad Ahamd Said Thaher

23384 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/08/14 : التاريخ
 مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل: من اجل
 مس���تحضرات التنظيف والتلميع والفرك، للغس���يل
 الصابون والعط���ور والزيوت، والكش���ط والمطه���رات
 كريمات س���ائلة،  مس���تحضرات التجميل، العطري���ة
،  الش���امبوهات،  رغوة االستحمام، للش���عر والجس���م
 الكريمات والج���ل وكريمات ترطيب، مطريات الش���عر
 مسنحضرات،مساحيق الزينة،مساحيق التبرج،البشرة
 مستحضرات،  مس���تحضرات التجميل، ما بعد الحالقة
الحماية من االشعة الشمسية ومزيالت الروائح الكريهة
. مستحضرات تنظيف االسنان، لالستعمال الشخصي
 رياض احمد سعيد ظاهر: بأسم

Address: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat Abu Riyad
Al Thaher

 عمارة ابو رياض الظاهر-  شارع حيفا-  جنين: العنوان

Address for Services : Jenin - Sharea Hiefa .
Amarat Abu Riyad Al Thaher

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

العــــــدد التاسع
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( ) 368

Trade Mark No.: 23385

العالمة التجارية رقم 23385 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 14/08/2013

التاريخ 2013/08/14 :
من اجل  :مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل
للغسيل  ،مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك
والكشط والمطهرات  ،الصابون والعطور والزيوت
العطرية  ،مستحضرات التجميل  ،كريمات سائلة
للشعر والجسم  ،رغوة االستحمام  ،الشامبوهات ،
مطريات الشعر  ،الكريمات والجل وكريمات ترطيب
البشرة،مساحيق التبرج،مساحيق الزينة ،مسنحضرات
ما بعد الحالقة  ،مستحضرات التجميل  ،مستحضرات
الحماية من االشعة الشمسية ومزيالت الروائح الكريهة
لالستعمال الشخصي  ،مستحضرات تنظيف االسنان

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,make-up preparations, preparations for
solar radiation protection, deodorants for personal
use,dentifrices

In the name of: Riyad Ahamd Said Thaher

بأسم  :رياض احمد سعيد ظاهر
العنوان  :جنين  -شارع حيفا  -عمارة ابو رياض الظاهر

Address: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat Abu Riyad
Al Thaher

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

Address for Services : Jenin - Sharea Hiefa .
Amarat Abu Riyad Al Thaher

( ) 369

العالمة التجارية رقم 23386 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/08/14 :

Trade Mark No.: 23386
In Class: 9
Date: 14/08/2013

264
In Respect of: Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing,
measuring, signalling, checking (supervision), lifesaving and teaching apparatus and instruments;
apparatus and instruments for conducting,
switching, transforming, accumulating, regulating
or controlling electricity; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images;
magnetic data carriers, recording discs; compact
discs, DVDs and other digital recording media;
mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing
equipment and computers; computer software;
fire-extinguishing apparatus; amusement apparatus
adapted for use with an external display screen
or monitor; all computer programs and software
regardless of recording media or means of
dissemination, that is, software recorded on
magnetic media or downloaded from a remote
computer network; coin-operated mechanisms
for television sets; compact disc players; compact
discs (audio-video); compact discs (read-only
memory); computer game programs; apparatus for
games adapted for use with an external display
screen or monitor; computer game discs, programs
and software; Computer games programmes
(downloadable software); Computer games
programs recorded on tapes [software]; Computer
programmes for interactive television and for
interactive games and/or quizzes; electronic game
programs and softwares; Interactive multimedia
computer game program; Programmed video games
[software]

In the name of: MBC IP FZ-LLC

2013/12/31

العــــــدد التاسع

 األجهزة واألدوات العلمية والمالحية: من اجل
والمساحية وأجهزة وأدوات التصوير الفوتوغرافي
والسينمائي واألجهزة واألدوات البصرية وأدوات
)قياس الوزن والقياس واإلشارة والمراقبة (اإلشراف
 أجهزة وأدوات لوصل أو فتح أو، واإلنقاذ والتعليم
تحويل أو تكثيف أو تنظيم أو التحكم في الطاقة
 أجهزة تسجيل أو إرسال أو نسخ الصوت، الكهربائية
 أقراص،  حامالت بيانات مغناطيسية، أو الصور
 أقراص فيديو رقمية،  أقراص مدمجة، تسجيل
،  وسائط تسجيل رقمية أخرى، متعددة االستعماالت
 آالت تسجيل النقد، آليات لألجهزة التي تعمل بالنقد
 معدات وأجهزة حاسوبية لمعالجة،  آالت حاسبة،
،  أجهزة إخماد النيران،  برمجيات حاسوب، البيانات
ُ
أجهزة تسلية تستعمل مع أجهزة أو شاشات عرض
 جميع برامج وبرمجيات الحاسوب بغض النظر، خارجية
عن وسائط التسجيل أو وسائل البث أي برمجيات
مسجلة على وسائط مغناطيسية أو منقولة أو مفرغة
 آليات تعمل بقطع النقد، من شبكات حاسوب بعيدة
 أجهزة تشغيل األقراص المدمجة، ألجهزة التلفزيون
 أقراص مدمجة، )بصرية- أقراص مدمجة (سمعية،
 أجهزة،  برامج ألعاب حاسوب، )(لذاكرة القراءة فقط
لأللعاب معدة لالستخدام مع أجهزة أو شاشات عرض
،  أقراص وبرامج وبرمجيات ألعاب حاسوب، خارجية
 برامج، )برامج ألعاب حاسوب (برمجيات قابلة للتنزيل
 برامج، )ألعاب حاسوب مسجلة على أشرطة (برمجيات
أو لأللعاب التفاعلية/حاسوب للتلفزيونات التفاعلية و
،  برامج وبرمجيات ألعاب الكترونية، أو للمسابقات/و
، برامج ألعاب حاسوب متعددة الوسائط تفاعلية
)ألعاب فيديو مبرمجة (برمجيات
م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بأسم

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

 الضفة- نادر جميل قمصية بيت ساحور: عنوان التبليغ
182 .ب.الغربية ص
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) 370 (

Trade Mark No.: 23387
In Class: 16
Date: 14/08/2013
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; 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

23387 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/08/14 : التاريخ
 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
 أجهزة،  ورق نشاف، ) الكليشيهات (الراسمات، الطباعة
،  تجاليد كتب، )وآالت تجليد الكتب (معدات مكتبية
 تقاويم،  كتب،  مؤشرات للكتب،  كتيبات، مساند كتب
 دفاتر،  مصفات حروف الطباعة،  كتالوجات،  بطاقات،
،  ناسخات،  رسوم بيانية،  صور معدة للنقل، يوميات
، ) مغلفات (قرطاسية،  كليشيهات، كليشيهات حفر
 محسنات،  خرائط جغرافية،  نماذج مطبوعة، نشرات
 مطبوعات تخطيطية ورسوم، )تجزيع (أمشاط تخطيط
ُ
 كتب موجزة،  بطاقات تهنئة، بيانية ونسخ تخيطيطية
 بطاقات، ) هكتوغراف (آالت نسخ بالجيالتين، )(أدلة
،  بطاقات غير نسيجية،  فهارس، )دليلية (قرطاسية
 حجارة للطباعة الحجرية،  أحرف الطباعة، صواني الرسائل
 مجالت،  مطبوعات حجرية،  أشغال طباعة حجرية فنية،
، ) أدلة (كتب موجزة، ) ورق نسخ (قرطاسية، )(دوريات
 أرقام الطباعة،  دفاتر،  صحف، نشرات إخبارية دورية
 كراسات، ) دفاتر قطع (قرطاسية،  دفاتر قطع للكتابة،
 بنتوغراف (أدوات نسخ التصاميم والرسوم) (معدات،
 أجهزة لتركيب،  صور،  صور فوتوغرافية،  دوريات، )رسم
 إعالنات من الورق أو، الصور الفوتوغرافية

2013/12/31

266

العــــــدد التاسع

 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
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 Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

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

) 371 (

Trade Mark No.: 23388
In Class: 25
Date: 14/08/2013
In Respect of: Clothing; footwear; headgear; antisweat underclothing; aprons (clothing); bandanas
(neckerchiefs); beach clothes; beach shoes; belts
(clothing); boots; boots for sports; brassieres; caps
(headwear); clothing for sports; clothing of leather
and of imitations of leather; coats; collars (clothing);
dressing gowns; ear muffs (clothing); gabardines
(clothing); gaiters; gloves (clothing); hats;
headbands (clothing); heels for shoes and stockings;
hoods (clothing); hosiery; inner soles; jackets
(clothing); jumpers (shirt fronts); leather footwear;
neckties; outer clothing; overalls; overcoats; pants;
parkas; pyjamas; ready-made clothing; sandals;
scarves; shawls; shirts; shoes; shorts; skirts;
slippers; smocks; socks; soles for footwear; spats;
stockings; suits; sweaters; swimsuits; tee-shirts; tips
for footwear; trousers; underclothing; underpants;
uniforms; veils (clothing); waterproof clothing;
welts for shoes; wristbands (clothing)

23388 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/08/14 : التاريخ
 مالبس،  أغطية الرأس،  لباس القدم،  مالبس: من اجل
 باندانات، ) مراييل (مالبس، داخلية مضادة للعرق
،  أحذية للشاطئ،  مالبس للشاطئ، )(مناديل للرقبة
 أحذية للرياضة،  أحذية عالية الساق، )أحزمة (مالبس
 قبعات ذو اطراف امامية (أغطية،  مشدات للصدر،
 مالبس من الجلد والجلد،  مالبس للرياضة، )للرأس
ّ ُ
 أغطية،  مباذل، ) ياقات (مالبس،  معاطف، المقلد
 قفازات،  طماقات،  مالبس غبردين، )لألذنين (مالبس
 كعوب، ) أربطة للرأس (مالبس،  قبعات، )(مالبس
 مالبس محبوكة، ) برانس (مالبس، لألحذية والجوارب
 صداري، ) جاكيتات (مالبس، ) نعال داخلية (ضبانات،
 ربطات عنق،  ألبسة القدم الجلدية، )(صدر القميص
،  معاطف خارجية،  أردية سروالية،  مالبس خارجية،
 مالبس،  بيجامات،  جاكيتات مقلنسة، سراويل داخلية

العــــــدد التاسع
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جاهزة  ،صنادل  ،أوشحة  ،شاالت  ،قمصان  ،أحذية
 ،سروايل قصيرة  ،تنانير  ،أخفاف  ،جالبيب  ،جوارب
قصيرة  ،نعال للباس القدم  ،طماقات للكاحل  ،جوارب
طويلة  ،بذالت  ،سترات  ،أثواب سباحة  ،قمصان نصف
كم  ،زخارف لباس القدم  ،بناطيل  ،مالبس داخلية ،
ُ
سراويل داخلية  ،بزات نظامية  ،خ ُمر (مالبس)  ،مالبس
مضادة للماء  ،سيور لألحذية  ،عصابات للمعصم
(مالبس)
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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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

Address for Services:

( ) 372

العالمة التجارية رقم 23389 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/08/14 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن  ،إدارة األعمال ،
توجيه األعمال  ،تفعيل النشاط المكتبي  ،خدمات
اإلعالن بالراديو والتلفزيون  ،الخدمات التي تؤديها
مؤسسات دعاية وإعالن تمارس االتصال بالجماهير
أو اإلعالن أو االشهار بكل وسائل اإلعالم فيما يتعلق
بكافة السلع أو الخدمات  ،خدمات تسجيل أو نسخ أو
تحرير أو تجميع 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  ،وكاالت الدعاية واإلعالن

Trade Mark No.: 23389
In Class: 35
Date: 14/08/2013
;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
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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; publication of publicity texts;
radio & television commercials; rental of publicity
material; sales promotion for others; sponsorship
search; writing of publicity texts

العــــــدد التاسع

 تحديث مواد،  الدعاية واإلعالن بالطلب البريدي،
 تنظيم،  تأجير المساحات اإلعالنية، الدعاية واإلعالن
 إدارة، اإلشتراكات في خدمات االتصاالت لصالح الغير
 عرض سلع،  لصق اإلعالنات، عرض أعمال فناني التمثيل
 عرض السلع، على وسائط اإلعالم لغايات البيع بالتجزئة
،  نشر مواد الدعاية واإلعالن،  اإلعالن بالبريد المباشر،
 تنظيم المعارض والعروض التجارية، نسخ الوثائق
،  التنبؤات االقتصادية، للغايات التجارية أو اإلعالنية
 خدمات إعداد، خدمات 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

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 Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

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

) 373 (

Trade Mark No.: 23390
In Class: 38
Date: 14/08/2013
In Respect of: Telecommunications; television and
radio broadcasting; communication by computer
terminals, fiber optic networks, telegrams &

23390 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/08/14 : التاريخ
 اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون،  االتصاالت: من اجل
 اإلتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف،
 نقل الرسائل والصور عبر، البصرية والبرقيات والتلفون
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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;
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 التاسع

،  وكاالت األنباء،  معلومات حول االتصاالت، الحاسوب
 توفير توصيالت، توفير قنوات إتصال للتسوق عن بعد
 تأجير معدات االتصال، خاصة عبر شبكة حاسوب دولية
وأنظمة االتصال الالسلكي ومعدات البث عبر األقمار
 خدمات االتصال،  اإلجتماعات عن ُبعد، الصناعية
 خدمات البث واإلرسال عبر الكبالت واألقمار، الالسلكي
،  خدمات اإلتصاالت عبر األقمار الصناعية، الصناعية
 توجيه، معلومات حول االتصاالت واالتصال الالسلكي
 إرسال معلومات النصوص المرئية، وربط االتصاالت
 خدمات،  خدمات البريد الصوتي، والنصوص عن بعد
 خدمات،  خدمات االتصال المرئي، البث واإلرسال المرئي
 جميع الخدمات،  خدمات سكلية، إرسال الرسائل المرئي
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 Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

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

) 374 (

Trade Mark No.: 23391
In Class: 41
Date: 14/08/2013
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

23391 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/08/14 : 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
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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; rental of video cassette
recorders; recording studio services; providing
of entertainment facilities; rental of audio
equipment; rental of camcorders; rental of cinefilms; 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

2013/12/31

العــــــدد التاسع

 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
 الترفيه،  تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون، أفالم الفيديو
 تأجير مسجالت، اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي
 خدمات ستديوهات، الفيديو بالحافظات الشريطية
 تأجير معدات،  توفير تسهيالت الترفيه، التسجيل
 تأجير،  تأجير كاميرات الفيديو، إرسال واستقبال الصوت
 تأجير أجهزة اإلضاءة للمسارح أو، األفالم السينمائية
) تأجيربروجكترات (آالت عرض، ستوديوهات التلفزيون
 تأجير مسجالت،  تأجير مشاهد العرض، وملحقاتها
 تأجير أشرطة الفيديو،  تأجير كاميرات الفيديو، الصوت
 خدمات 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
 خدمات،  تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي، الترفيهية
 خدمات تقديم عروض سمعية بصرية، الترفيه السمعي
 تنظيم األحداث،  الترفيه التفاعلي، لغايات الترفيه
 توفير،  إعداد البرامج الترفيهية للبث، الترفيهية
 خدمات الترفيه عبر ألعاب الفيديو، تسهيالت للترفيه
 خدمات األلعاب المقدمة مباشرة (من، والكمبيوتر
 توزيع، شبكة حاسوب) أو من خالل شبكة اتصال أخرى
مسلسالت تلفزيونية للبث من خالل محطات تلفزيونية
 خدمات برامج،  إخراج برامج اإلذاعة والتلفزيون، مستقلة
 توفير المطبوعات اإلكترونية، األنباء للراديو أو التلفزيون
 نشر الكتب،  نشر الكتب، )الفورية (غير القابلة للتنزيل
 توفير معلومات عن األنباء، والصحف االلكترونية الفورية
 الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية،

العــــــدد التاسع
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أو االستجمام  ،عروض األعمال الفنية أو األدبية المرئية
للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية

of works of visual art or literature to the public for
cultural, entertainment of educational purposes

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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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

Address for Services:

( ) 375

Trade Mark No.: 23392

العالمة التجارية رقم 23392 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 14/08/2013

التاريخ 2013/08/14 :

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

من اجل  :المالبس ولباس القدم واغطية الرأس

In the name of: MAHA ABDARAHMAN OQLAH
ABU DHEM

بأسم  :مهى عبد الرحمن عقله ابو دهيم

Address: NABLUS - SHARE›E SUFIAN :
JWWALA : 0599545244

العنوان  :نابلس  -شارع سفيان 0599545244 -
عنوان التبليغ  :نابلس  -شارع سفيان 0599545244 -

Address for Services : NABLUS - SHARE’E
SUFIAN : JWWALA : 0599545244

( ) 376

العالمة التجارية رقم 23393 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/15 :

Trade Mark No.: 23393
In Class: 30
Date: 15/08/2013

العــــــدد التاسع
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من اجل  :شاي  ،رز  ،عسل نحل  ،قهوة سريعة الذوبان

In Respect of: TEA , RICE, HONEY, INSTANT
COFFEE
In the name of: SHARIKAT ALWALAD
ALTIJARIHA

بأسم  :شركة الولد التجارية

Address: JENIN SHAREH ABU BAKER

العنوان  :جنين  -شارع ابو بكر -ص  .ب 36

Address for Services : JENIN SHAREH ABU
BAKER

عنوان التبليغ  :جنين  -شارع ابو بكر -ص  .ب 36

( ) 377

العالمة التجارية رقم 23394 :
في الصنف 14 :
التاريخ 2013/08/15 :
من اجل  :ساعات منبهة ،مثبتات (لساعات الحائط وساعات
الجيب واليد) ،علب ساعات الحائط وساعات الجيب واليد،
علب ساعات الجيب واليد (لالهداء) ،سالسل ساعات
،كرونوغرافات (موقتات مسجله) (ساعات) ،كرونومترات
(موقتات دقيقه) ،ادوات قياس الوقت الدقيقه،علب
ساعات،عقارب الساعات (لصناعة المنبهات والساعات) ،
ساعات كبيرة وساعات كهربائية،اليات الساعات  ،ساعات
ضابطة (ساعات رئيسيه) ،وجوه الساعات المدرجه
(صناعة الساعات الكبيرة والساعات عموما) ،عقارب
الساعات(صناعة الساعات الكبيرة والساعات)  ،ساعات
رئيسيه،االت للساعات الكبيرة والساعات (االت للساعات
الكبيرة والساعات) ،بندول (ساعات كبيرة وساعات)،
نوابض ساعات،ساعات توقيت ،احزمة لساعات اليد،علب
للساعات ،سالسل للساعات ،بلور للساعات  ،زجاج ساعات،
نوابض ساعات ،سيور ساعات ،ساعات ،ساعات يد.
بأسم  :جزيرة الساعات م م ح
العنوان  6WB 237 :المنطقة الحرة بمطار دبي ،دبي،
االمارات العربية المتحدة.

Trade Mark No.: 23394
In Class: 14
Date: 15/08/2013
In Respect of: Alarm clocks, Anchors [clock and
watch-making], Cases for clock- and watchmaking,
Cases for watches [presentation], Chains for
watches, Chronographs [watches], Chronometers,
Chronometrical instruments, Clock cases, Clock
hands [clock and watchmaking], Clocks, Clocks
and watches, electric, Clockworks, Control clocks
[master clocks], Dials [clock and watchmaking],
Hands (Clock—) [clock- and watchmaking],
Master clocks, Movements for clocks and watches,
Pendulums [clock- and watchmaking], Springs for
watches, Stopwatches, Straps for wristwatches,
Watch bands, Watch cases, Watch chains, Watch
crystals, Watch glasses, Watch springs, Watch
straps, Watches, Wristwatches.

In the name of: Island watches FZE
Address: 6WB 237, Dubai Airport Freezone,
Dubai, United Arab Emirates.

العــــــدد التاسع
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Address for Services:

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

( ) 378

Trade Mark No.: 23395

العالمة التجارية رقم 23395 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 15/08/2013

التاريخ 2013/08/15 :
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.

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.

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

بأسم  :كومباني جيرفيس دانون
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:

( ) 379

العالمة التجارية رقم 23396 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/08/15 :

Trade Mark No.: 23396
In Class: 5
Date: 15/08/2013

2013/12/31
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In Respect of: Lactic Ferments of pharmaceutical
use and lactose, preparation of Vitamins. Nutritional
additives for medical purposes. Food for babies:
Lacteal flour, milks, Powder milks, Soups, cornflour
gruels, stewed fruits, vegetables puree, fruit juice
and vegetables juice.

العــــــدد التاسع

، خمائر لبنية لالستخدام الصيدالني والكتوز: من اجل
 إضاف���ات غذائية،مس���تحضرات م���ن الفيتامين���ات
: أغذي���ة للرضع واألطف���ال وبخاصة،لألغ���راض الطبية
الدقيق اللبني والحليب ومس���حوق الحليب والشوربات
وعصي���دة دقيق الذرة النش���وي والفواك���ه المطبوخة
والخض���راوات المهروس���ة وعصائر الفواك���ه وعصائر
.الخضراوات

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

) 380 (

Trade Mark No.: 23397
In Class: 29
Date: 15/08/2013

23397 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/08/15 : التاريخ

In Respect of: Milk, milk powder, gelled, flavoured
and whipped milk, milk products, namely :milky
desserts, yoghurts, yoghurt drinks, cottage cheese,

 حليب، حليب هالمي، مسحوق الحليب، حليب: من اجل
 منتجات الحليب وخاصة حلوى،منكه وحليب مخفوق
 لبن زبادي وشراب لبن زبادي وشراب لبن،الحليب

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.

 مشروبات حليب،أساسا من الحليب أو منتجات الحليب
 مشروبات حليب تشتمل على،مصنوعة أساسا من الحليب
الفواكه 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

العــــــدد التاسع
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( ) 381

Trade Mark No.: 23398

العالمة التجارية رقم 23398 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 15/08/2013

التاريخ 2013/08/15 :
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.

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.

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:

( ) 382

العالمة التجارية رقم 23399 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/08/15 :
من اجل  :اللحوم واالس���ماك ولح���وم الدواجن والصيد
خالص���ات اللحم فواكه وخض���روات محفوظة ومجففه
ومطه���ره  ،ه�ل�ام (جل���ي) ومربيات وفواك���ه مطبوخة
بالس���كر  ،البيض والحليب ومنتجات الحليب  ،الزيوت
والدهون الصالحة لالكل  ،مكسرات محضرة

Trade Mark No.: 23399
In Class: 29
Date: 15/08/2013
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 ,Nuts prepared
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بأسم  :شركة فرست كالس للتجارة واالستثمار م خ م

In the name of: sharekat frest class lltejarah
walestethmar Ltd

العنوان  :بيت عور التحتا  ،مقابل كازية الخواجا سابقا

Address: beit our - tahta - qorb kaziat alkhwaja sabeqan

عنوان التبليغ  :الطيرة الشارع الرئيسي ،مقابل الجاردنز
 ،فندق كراون سويتس 0599744755

Address for Services:

( ) 383

Trade Mark No.: 23400

العالمة التجارية رقم 23400 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 15/08/2013

التاريخ 2013/08/15 :
من اجل  :اللحوم واالسماك ولحوم الدواجن والصيد
وخالصات اللحم  ،فواكه وخضروات محفوظة ومجففه
ومطهره  ،هالم (جلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر
 ،البيض والحليب ومنتجات الحليب  ،الزيوت والدهون
الصالحة لالكل  ،مكسرات محضرة

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,Nuts prepared

In the name of: sharekat frest class lltejara
Walestethmar Ltd

بأسم  :شركة فرست كالس للتجارة واالستثما

Address: Beit our - AL Tehta qorb kaziat alkhawaja
sabeqan

العنوان  :بيت عور التحتا
عنوان التبليغ  :الطيرة الشارع الرئيسي  ،مقابل
الجاردنز  ،فندق كراون سويتس 0599744755

Address for Services:

( ) 384

العالمة التجارية رقم 23401 :
في الصنف 39 :
التاريخ 2013/08/18 :

Trade Mark No.: 23401
In Class: 39
Date: 18/08/2013

العــــــدد التاسع
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من اجل  :النقل عن طريق الجو والبوارج و القوارب و
السيارات و العبارات و الشحن بالسفن و السكك
الحديدية والشاحنات و السفن ،توفير خدمات تخزين
في مستودعات السفن و السيارات و السكك الحديدية
وطائرات الشحن؛ خدمات توفير مستودعات التخزين و
ساحات تخزين البضائع؛ لوازم التغليف لنقل المواد و
بالتحديد لنقل البضائع بعربات الجر ،وخدمات الوساطة
في النقل ،خدمات جر الشاحنات ،خدمات النقل عن
طريق الشاحنات المغلقة المتحركة ،خدمات تأجير
المركبات وبالتحديد تأجير السيارات والشاحنات؛ تأجير
ساحات المستودعات ومستودعات التخزين و ساحات
تخزين البضائع  ،النقل المحمي لألشياء الثمينة عن
طريق الجو و السفن و السكك الحديدية والشاحنات؛
تسليم الطرود عن طريق الجو و السفن والسكك
الحديدية والشاحنات؛ تفريغ الحمولة؛ تأجير حجيرات
األطعمة المجمدة ،النقل بالصنادل؛ خدمات السمسرة
بالسفن ،قطر أو جر المركبات ،تأجير الثالجات ،النقل
النهري ،خدمات المكاتب السياحية ،خدمات مرافقة/
حراسة المسافرين؛ خدمات وكاالت السفر.

In Respect of: Transportation by air, barge,
boat, car, ferryboat, freight, railway, truck, and
ship; providing warehouse storage services for
;ship, motor vehicle, railway and airplane cargo
;warehouse and container yard storage services
packaging articles for transportation, namely,
;crating of goods; transportation brokerage services
truck hauling services; moving van transport
services; vehicle rental services, namely, rental
of cars and trucks; rental of warehouse space,
warehouse storage, container yard storage; guarded
;transport of valuables by air, ship, railway and truck
parcel delivery by air, ship, railway and truck; cargo
;unloading; frozen-food locker rentals; lighterage
;ship brokerage; vehicle towing; refrigerator rental
;river transport; tourist offices; escort of travelers
travel agency services.

In the name of: HANJIN SHIPPING HOLDINGS
CO., LTD.

بأسم  :هانجين شيبينغ هولدينغز  ،ليمتد
العنوان ،11-25 :يويدو-دونغ ،يونغديونغبو-كو،
سيئول  ،كوريا

Address: 25-11, YOIDO-DONG,
YOUNGDEUNGPO-KU, SEOUL, KOREA

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

Address for Services:

( ) 385

العالمة التجارية رقم 23402 :
في الصنف 39 :
التاريخ 2013/08/18 :

Trade Mark No.: 23402
In Class: 39
Date: 18/08/2013
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من اجل  :النقل عن طريق الجو والبوارج و القوارب و
السيارات و العبارات و الشحن بالسفن و السكك
الحديدية والشاحنات و السفن ،توفير خدمات تخزين
في مستودعات السفن و السيارات و السكك الحديدية
وطائرات الشحن؛ خدمات توفير مستودعات التخزين و
ساحات تخزين البضائع؛ لوازم التغليف لنقل المواد و
بالتحديد لنقل البضائع بعربات الجر ،وخدمات الوساطة
في النقل ،خدمات جر الشاحنات ،خدمات النقل عن
طريق الشاحنات المغلقة المتحركة ،خدمات تأجير
المركبات وبالتحديد تأجير السيارات والشاحنات؛ تأجير
ساحات المستودعات ومستودعات التخزين و ساحات
تخزين البضائع  ،النقل المحمي لألشياء الثمينة عن
طريق الجو و السفن و السكك الحديدية والشاحنات؛
تسليم الطرود عن طريق الجو و السفن والسكك
الحديدية والشاحنات؛ تفريغ الحمولة؛ تأجير حجيرات
األطعمة المجمدة ،النقل بالصنادل؛ خدمات السمسرة
بالسفن ،قطر أو جر المركبات ،تأجير الثالجات ،النقل
النهري ،خدمات المكاتب السياحية ،خدمات مرافقة/
حراسة المسافرين؛ خدمات وكاالت السفر.

In Respect of: Transportation by air, barge,
boat, car, ferryboat, freight, railway, truck, and
ship; providing warehouse storage services for
;ship, motor vehicle, railway and airplane cargo
;warehouse and container yard storage services
packaging articles for transportation, namely,
;crating of goods; transportation brokerage services
truck hauling services; moving van transport
services; vehicle rental services, namely, rental
of cars and trucks; rental of warehouse space,
warehouse storage, container yard storage; guarded
;transport of valuables by air, ship, railway and truck
parcel delivery by air, ship, railway and truck; cargo
;unloading; frozen-food locker rentals; lighterage
;ship brokerage; vehicle towing; refrigerator rental
;river transport; tourist offices; escort of travelers
travel agency services.

In the name of: HANJIN SHIPPING HOLDINGS
CO., LTD.

بأسم  :هانجين شيبينغ هولدينغز  ،ليمتد
العنوان ،11-25 :يويدو-دونغ ،يونغديونغبو-كو،
سيئول  ،كوريا

Address: 25-11, YOIDO-DONG,
YOUNGDEUNGPO-KU, SEOUL, KOREA

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

Address for Services:

( ) 386

العالمة التجارية رقم 23403 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/08/18 :
من اجل  :لمستحضرات الصيدلية.

Trade Mark No.: 23403
In Class: 5
Date: 18/08/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations.

2013/12/31

279
In the name of: F. Hoffmann-La Roche AG

العــــــدد التاسع

ال روش آ ج- هوفمان. ف: بأسم

Address: Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel,
Switzerland

 سويسرا،  بال4070 ، 124  غينزاتيشر ستراسي: العنوان

Address for Services:

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

) 387 (

Trade Mark No.: 23404

23404 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 18/08/2013

2013/08/18 : التاريخ

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

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

In the name of: Sharikat Helen Lilkimawiya
Aladiya Alamma

 شركة هيلين للكيماويات العادية العامة: بأسم

Address: P.O. Box: 396 Nablus, The West Bank
Address for Services : P.O. Box: 396 Nablus, The
West Bank

 الضفة الغربية,  نابلس396 : ص ب: العنوان
 الضفة الغربية,  نابلس396 : ص ب: عنوان التبليغ

) 388 (

Trade Mark No.: 23405
In Class: 3
Date: 18/08/2013

23405 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/08/18 : التاريخ
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In
Respect
of:
Bleaching
preparations
DECOLORANTS FOR COSMETIC PURPOSES
BLEACHING PREPARATION LAUNDRY

 مستحضرات قصر (مزيالت الوان )الغراض: من اجل
)مستحضرات االقمشة (لغسيل المالبس, التجميل

In the name of: Sharikat Helen Lilkimawiya Aladiya
Alamma

 شركة هيلين للكيماويات العادية العامة: بأسم

Address: P.O. Box: 396 Nablus, The West Bank

 الضفة الغربية,  نابلس396 : ص ب: العنوان

Address for Services : P.O. Box: 396 Nablus, The
West Bank

 الضفة الغربية,  نابلس396 : ص ب: عنوان التبليغ

)389 (

Trade Mark No.: 23407

23407 : العالمة التجارية رقم

In Class: 43

43 : في الصنف

Date: 19/08/2013

2013/08/19 : التاريخ

In Respect of: Hotel services; bar and restaurant
services; cocktail lounge services; catering services

, خدمات البارات والمطاعم, خدمات الفنادق: من اجل
 خدمات المطاعم لتقديم,خدمات كوكتيل االستراحات

for the provision of food and drink; provision of
conference, meeting, exhibition, and event facilities;
accommodation booking services

 توفير تسهيالت عقد المؤتمرات,الطعام والشراب
 خدمات االقامة والحجوزات,واالجتماعات والمعارض

In the name of: Six Continents Hotels, Inc.

. انك, سيكس كونتينانتس هوتلز: بأسم

Address: Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia
30346, U.S.A.

,30346  جورجيا, اتالنتا, ثري رافينيا درايف: العنوان
الواليات المتحدة االمريكية

Address for Services:

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

)390(

Trade Mark No.: 23408

23408 :العالمة التجارية رقم
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In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 19/08/2013

التاريخ 2013/08/19 :
من اجل  :خدمات الفنادق ,خدمات البارات والمطاعم,
خدمات كوكتيل االستراحات ,خدمات المطاعم لتقديم
الطعام والشراب ,توفير تسهيالت عقد المؤتمرات
واالجتماعات والمعارض ,خدمات االقامة والحجوزات

In Respect of: Hotel services; bar and restaurant
services; cocktail lounge services; catering services
for the provision of food and drink; provision
of conference, meeting, exhibition, and event
facilities; accommodation booking services
In the name of: Six Continents Hotels, Inc.

بأسم  :سيكس كونتينانتس هوتلز ,انك.
العنوان  :ثري رافينيا درايف ,اتالنتا ,جورجيا ,30346
الواليات المتحدة االمريكية

Address: Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia
30346, U.S.A.

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

Address for Services:

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

( )391

العالمة التجارية رقم 23409 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/08/19 :
من اجل  :خدمات الفنادق ,خدمات البارات والمطاعم,
خدمات كوكتيل االستراحات ,خدمات المطاعم لتقديم
الطعام والشراب ,توفير تسهيالت عقد المؤتمرات
واالجتماعات والمعارض ,خدمات االقامة والحجوزات
بأسم  :سيكس كونتينانتس هوتلز ,انك.

Trade Mark No.: 23409
In Class: 43
Date: 19/08/2013
In Respect of: Hotel services; bar and restaurant
services; cocktail lounge services; catering services
for the provision of food and drink; provision of
;conference, meeting, exhibition, and event facilities
accommodation booking services
In the name of: Six Continents Hotels, Inc.

العنوان  :ثري رافينيا درايف ,اتالنتا ,جورجيا ,30346
الواليات المتحدة االمريكية

Address: Three Ravinia Drive, Atlanta, Georgia
30346, U.S.A.

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

Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستخدام كلمة  resortذات االستخدام العام.
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( ) 392

Trade Mark No.: 23410

العالمة التجارية رقم 23410 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 19/08/2013

التاريخ 2013/08/19 :

In Respect of: Television Broadcasting

من اجل  :البث التلفزيوني

In the name of: OCC Establishment

بأسم  :او سي سي استابليشمانت
العن����وان  :س����تايدتلي  ,36اف ال 9490-ف����ادوز,
ليختنشتاين

Address: Staedtle 36, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein

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

Address for Services:

ان تسجيل هذه العالمة ال يعطي أصحابها الحق المطلق باستخدام كلمة  resortذات االستخدام العام.

( ) 393

العالمة التجارية رقم 23411 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/08/19 :
من اجل  :المفاتيح ،األقفال واسطوانات أقفال المفاتيح
وأجهزة منع السرقة الميكانيكية واألقفال الميكانيكية
ومغلقات األبواب والخزنات والخزنات على شكل خزائن.
بأسم  :فيرو أس.بي.إيه.
العنوان  :فيا غاريبالدي  40069 ، 4زوال بريدوسا (بي أو)
 ،إيطاليا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23411
In Class: 6
Date: 19/08/2013
In Respect of: Keys, padlocks, cylinders, mechanical
anti-theft device, mechanical locks, doorciosers,
safes and cabinet-safes.
In the name of: VIRO S.P.A.
Address: Via Garibaldi 4, 40069 ZOLA PREDOSA
(BO), ITALY

Address for Services:
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( ) 394

Trade Mark No.: 23412

العالمة التجارية رقم 23412 :

In Class: 9

في الصنف 9 :

Date: 19/08/2013

التاريخ 2013/08/19 :
من اجل  :األقفال الكهربائية والميكانيكية وأجهزة ضبط
الدخول الكهربائية واألقفال الكهربائية واإللكترونية
وأجهزة منع السرقة الكهربائية والخزنات الكهربائية
واإللكترونية والخزنات اإللكترونية على شكل خزائن.

In Respect of: Electric and electronical locks,
electric strikes, electric and electronic padlocks,
electric anti-theft device, electric and electronic
safes, electronic safety cabinets.
In the name of: VIRO S.P.A.

بأسم  :فيرو أس.بي.إيه.
العنوان  :فيا غاريبالدي  40069 ، 4زوال بريدوسا (بي
أو)  ،إيطاليا

Address: Via Garibaldi 4, 40069 ZOLA PREDOSA
(BO), ITALY

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

Address for Services:

( ) 395

العالمة التجارية رقم 23413 :
في الصنف 4 :
التاريخ 2013/08/19 :

Trade Mark No.: 23413
In Class: 4
Date: 19/08/2013
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In Respect of: Beeswax.

من اجل  :شمع العسل.
بأسم  :سولين سيكوالتا غيدا سانايي في تيكاريت
أنونيم سيركيتي

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  :اورغنايز سنايي بولغيزي  83221نولو كادي
رقم ,28 :سهيتكاميل  ،غازيانتيب  ,تركيا

Address: Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu
Cad. No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

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

Address for Services:

مالحظة  :العالمة تشتمل على االلوان البني والبيج والبرتقالي واالخضر واالحمر واالبيض واالسود.

( ) 396

العالمة التجارية رقم 23414 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/19 :
من اجل  :البن ،الكاكاو ،مشروبات أساسها القهوة
أو الكاكاو ،مشروبات أساسها الشوكوال ،المعكرونة،
فطائر اللحم ،الشعيرية ،منتوجات الباتيسري والمخبز،
الحلويات ،العسل ،دنج ،منكهات الطعام ،الخميرة،
مسحوق الخبز ،المستحضرات الطبيعية لتحسين
شكل ولون منتوجات ،الطحين وحفظهم ،أي نوع من
الطحين ،السميد ،نشاء ،سكر ،سكر مبلور ،بودرة السكر،
الشاي ،الشاي المثلج ،المعجنات ،الراحة ،اللبن المثلج،
الشوكوال ،منتجات الشوكوال ،المنتجات المغطاة
بالشوكوال والسكاكر ،البسكوت ،المقرمشات ،الرقائق،
حلوى منوعة(كوكولينز) ،الفطائر ،الكاتو ،شوكوال
وسكاكر محشوة بالكراميل ،علكة ،بوظة آيس كريم،
ثلوج صالحة لألكل ،ملح ،الحبوب ومنتجاتها.

Trade Mark No.: 23414
In Class: 30
Date: 19/08/2013
In Respect of: Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based
beverages chocolate-based beverages, macaroni,
meat pies, vermicelli, products of patisserie and
bakery, desserts, honey, propolis, flavourings for
foods, yeast, baking powder, natural preparations
for improving the shape and colour of flour products,
and preserving them; any kind of flour, semolina,
starch, sugar, lump sugar, powdered sugar, teas, iced
tea, confectionery, Turkish delight, frozen yoghurt,
chocolates, chocolate products, products covered
with chocolate and candy, biscuits, crackers, wafers,
cocolins, tarts, cakes, chocolates and candies with
caramel filling, chewing gum, ice creams, edible
ices, salt, cereals and their products.
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بأسم  :سولين سيكوالتا غيدا سانايي في تيكاريت
أنونيم سيركيتي

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  :اورغنايز سنايي بولغيزي  83221نولو كادي
رقم ,28 :سهيتكاميل  ،غازيانتيب  ,تركيا

Address: Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu
Cad. No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

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

Address for Services:

مالحظة  :العالمة تشتمل على االلوان البني والبيج والبرتقالي واالخضر واالحمر واالبيض واالسود.

( ) 397

العالمة التجارية رقم 23415 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/08/19 :

Trade Mark No.: 23415
In Class: 29
Date: 19/08/2013

من اجل  :مكس���رات ،بق���ول محفوظة ،رقائ���ق فواكه،
رقائ���ق بطاط���ا ،فواكه مغطاة بالس���كر ،تم���ور ،فواكه
محفوظ���ة ،عدس محفوظ ،مربى فواك���ه ،بندق محضر،
فول سوداني،زبيب،بذور معالجة.

In Respect of: Nuts,Beans (preserved), Chips
(Fruit—), Chips (Potato—),Crisps (Potato—),
Crystallized fruits, Dates, Fruit) preserved (,Lentils
(preserved), Marmalade, Nuts)prepared(,Peanuts,
Raisins, Seeds (Processed—).

بأس���م  :ش���ركة مدين���ة الطيب���ات للبن والمكس���رات
والحلويات

In the name of: SHARIKAT MADENAT
AL TAYBAT LILBON WALMOKASARAT
WALHALAWIYAT

العنوان  :رام الله ،شارع النهضة ،دوار المنارة.
عنوان التبليغ  :رام الله – شارع االرسال – مركز االسراء
التجاري – الطابق الرابع

Address: Ramallah, Al-Nahda Street , Al-Manarah
Square.
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 التاسع
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( ) 398

Trade Mark No.: 23416

العالمة التجارية رقم 23416 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 19/08/2013

التاريخ 2013/08/19 :
من اجل  :مكس���رات ،بق���ول محفوظة ،رقائ���ق فواكه،
رقائ���ق بطاط���ا ،فواكه مغطاة بالس���كر ،تم���ور ،فواكه
محفوظ���ة ،عدس محفوظ ،مربى فواك���ه ،بندق محضر،
فول سوداني ،زبيب ،بذور معالجة

In
Respect
of:
Nuts,Beans
(preserved),
Chips
(Fruit—),
Chips
(Potato—),Crisps
)(Potato—), Crystallized fruits, Dates, Fruit
)preserved(,Lentils(preserved), Marmalade, Nuts
prepared(,Peanuts, Raisins, Seeds (Processed—).

بأس���م :ش���ركة مدين���ة الطيب���ات للبن والمكس���رات
والحلويات

In the name of: SHARIKAT MADENAT
AL TAYBAT LILBON WALMOKASARAT
WALHALAWIYAT
Address: Ramallah, Al-Nahda Street , Al-Manarah
Square.

العنوان  :رام الله ،شارع النهضة ،دوار المنارة.
عنوان التبليغ  :رام الله – شارع االرسال – مركز االسراء
التجاري – الطابق الرابع

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

()399

العالمة التجارية رقم 23417 :
في الصنف 38 :

Trade Mark No.: 23417
In Class: 38

العــــــدد التاسع
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Date: 19/08/2013

التاريخ 2013/08/19 :

In Respect of: radio broadcasting

من اجل  :االذاعه بالراديو

In the name of: Khaled Abdel Kareem Hamshari

بأسم  :خالد عبد الكريم محمد همشري

Address: Tulkarm -Baqa sharqeya

العنوان  :طولكرم-باقة الشرقيه 0598919539
عنوان التبليغ  :طولكرم-باقة الشرقيه 0598919539

Address for Services : Tulkarm -Baqa sharqeya

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

()400

العالمة التجارية رقم 23418 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/08/19 :
من اجل  :اللحوم  ,االسماك  ,الخضرات المجمدة
بأسم  :شركة رويال فروزن فود

Trade Mark No.: 23418
In Class: 29
Date: 19/08/2013
In Respect of: Meat, Fish, Frozen vegetables
In the name of: SHARIKAT ROYAL FROZEN FOOD

العنوان  :الرام – بجانب مقسم االتصاالت الفلسطينية

Address: Al-Ram

عنوان التبليغ  :الرام – بجانب مقسم االتصاالت
الفلسطينية هاتف 2344225

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 التاسع
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()401

Trade Mark No.: 23418

العالمة التجارية رقم 23418 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 19/08/2013

التاريخ 2013/08/19 :

In Respect of: Meat, Fish, Frozen vegetables

من اجل  :اللحوم  ,االسماك  ,الخضرات المجمدة

In the name of: SHARIKAT ROYAL FROZEN FOOD

بأسم  :شركة رويال فروزن فود
العنوان  :الرام – بجانب مقسم االتصاالت الفلسطينية

Address: Al-Ram

عنوان التبليغ  :الرام – بجانب مقسم االتصاالت
الفلسطينية هاتف 2344225

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

( ) 402

العالمة التجارية رقم 23419 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/08/19 :
من اجل  :االثاث والمفروشات  ،اثاث معدني  ،اثاث
مكاتب  ،اثاث مدارس ومنازل

Trade Mark No.: 23419
In Class: 20
Date: 19/08/2013
In Respect of: FURNITURE, FURNITURE OF METAL,
FURNTURE OFFICE , FURNITURECSHOOL AND
HOUSE

العــــــدد التاسع
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In the name of: HESHAM MOSTAFA IBRAHEEM
ENKHALLH

بأسم  :هشام مصطفى ابراهيم انخيلة

Address: JENIN-JENIN

العنوان  :جنين  -جنين

Address for Services:

عنوان التبليغ  :جنين  -عمارة االنيس  -الطابق الثاني
جوال رقم 0599711635

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

( ) 403

العالمة التجارية رقم 23420 :
في الصنف 18 :
التاريخ 2013/08/19 :

Trade Mark No.: 23420
In Class: 18
Date: 19/08/2013

من اجل  :اغلفة السجق ,بما في ذلك جلود واغلفة
السجق االصطناعية ,والتقليد االصطناعي لالمعاء
الطبيعية لصنع النقانق

In Respect of: sausage casings ,including synthetic
sausage skins and casings , and synthetic imitation
of natural gut for making sausages

بأس���م :اوبشتشيس���تفو اس اوج���ر انيتش���ينوي
اوتفيتستفينوستيو

In the name of: Obshchestvo s ogranichennoy
otvetstvennostyu

العنوان ,72 :يو ال  .اونوتشكينا,خوتور لينينا
,اكسيسكاي رايون  ,اريو ,346703 -روزتوفسكايا
اوبالست ,االتحاد الروسي

Address: 72,ul.ONUCHKINA ,Khutor Lenina
,Aksaisky rayon ,RU 346703 ,Rostovskaya oblast
,Russian Federation

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

Address for Services:
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) 404 (

Trade Mark No.: 23421

23421 : العالمة التجارية رقم

In Class: 7

7 : في الصنف

Date: 20/08/2013

2013/08/20 : التاريخ

In Respect of: Washing Machines, parts and fitting
for washing machines and refrigerator compressors.

 قطع ولوازم الغساالت وضاغطات، غساالت: من اجل
.الثالجات

In the name of: Fedders Hong Kong Company Limited

 فيدرس هونغ كونغ كمبني ليمتد: بأسم

Address: 6th Floor, Alexandra House, 18 Chater
Road Central, Hong Kong

 شاتر رود18 ، الكسندرا هاوس، سيكث فلور: العنوان
 هونغ كونغ،سنترال

Address for Services:

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

) 405 (

Trade Mark No.: 23422
In Class: 11
Date: 20/08/2013
In Respect of: Refrigerators; freezers; microwave
ovens; air-conditioners, air-conditioning installations
and apparatus; refrigerating apparatus and machines;
refrigerating containers; Ice machines and apparatus;
ice chests; cooling appliances and installations;
ice boxes; air cooling apparatus; ventilation [airconditioning] installations .and apparatus; hot air
ovens; structural plates for ovens; pressure cooking
saucepans, electric; baker ovens: burners; cooking

23422 : العالمة التجارية رقم
11 : في الصنف
2013/08/20 : التاريخ
 مكيفات، أفران ميكروويف، مجمدات، ثالجات: : من اجل
 أجهزة وتركيبات تكييف، معدات تكييف الهواء،هواء
 آالت وأجهزة، أوعية تبريد، أجهزة وآالت تبريد،الهواء
 ثالجات، أدوات ومعدات تبريد، ثالجات،لصنع الثلج
 منشآت وأجهزة تهوية، أجهزة تبريد الهواء،صندوقية
 ألواح إنشائية، أفران الهواء الساخن،][تكييف الهواء
، حاويات تبريد (أوعية) ضغط كهربائية للطهي،لألفران
، أواني طهي كهربائية، مواقد،أفران خبز
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utensils, electric; cookers; cooking apparatus and
installations; stoves, burners (Gas); bread toasters;
griddles [cooking appliances] Kitchen ranges [ovens];
roasters, autoclaves [electric pressure cookers];
solar energy water healer; solar energy refrigeration
appliances and solar energy lighting fitting

 مواقد، مواقد، أجهزة ومعدات طهي،أوعية طهي
،] صواني شوي [أدوات طهي، محمصات خبز،غازية
 أوتوكالف [طناجر، محمصات،مواقد [أفران] المطبخ
، سخانات ماء تعمل بالطاقة الشمسية،]ضغط كهربائية
أجهزة تبريد تعمل بالطاقة الشمسية وتركيبات إضاءة
.تعمل بالطاقة الشمسية

In the name of: Fedders Hong Kong Company Limited

 فيدرس هونغ كونغ كمبني ليمتد: بأسم

Address: 6th Floor, Alexandra House, 18 Chater
Road Central, Hong Kong

 شاتر رود18 ، الكسندرا هاوس، سيكث فلور: العنوان
 هونغ كونغ،سنترال

Address for Services:

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

)406 (

Trade Mark No.: 23423
In Class: 3
Date: 21/08/2013
In Respect of: Hair oils, hair creams, hair lotions,
hair gels and all cosmetic preparations pertaining
to hair included in class 3.
In the name of: Marico Limited

23423 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/08/21 : التاريخ
) لوشن (غسول، كريمات للشعر، زيوت للشعر: من اجل
 جل للشعر وجميع مستحضرات تجميل الشعر،للشعر
.3 الواردة بالفئة
 ماريكو ليمتد: بأسم

Address: Rang Sharda, K.C. Marg. Bandra
Reclamation. Bamdra (W), Mumbai-400 050, India.

، بان���درا،  م���ارج.س���ي. كيه،  ران���ج ش���اردا: العن���وان
 الهند،400 050  مومباي،) باندرا (دبليو، ريكالميشن

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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( )407

Trade Mark No.: 23424

العالمة التجارية رقم 23424 :

In Class: 3

في الصنف 3 :

Date: 21/08/2013

التاريخ 2013/08/21 :
من اجل  :زيوت للشعر ،كريمات للشعر ،لوشن (غسول)
للشعر ،جل للشعر وجميع مستحضرات تجميل الشعر
الواردة بالفئة .3

In Respect of: Hair oils, hair creams, hair lotions,
hair gels and all cosmetic preparations pertaining
to hair included in class 3.
In the name of: Marico Limited

بأسم  :ماريكو ليمتد
العنوان  :رانج شاردا  ،كيه.سي .مارج  ،باندرا،
ريكالميشن  ،باندرا (دبليو) ،مومباي  ،400 050الهند

Address: Rang Sharda, K.C. Marg. Bandra
Reclamation. Bamdra (W), Mumbai-400 050, India.

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

Address for Services:

( ) 408

العالمة التجارية رقم 23427 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/08/21 :
من اجل  :مستحضرات التجميل
بأسم  :شركة بسمان لالقمشة
العنوان  :الخليل الحاووز الثاني سنجر
عنوان التبليغ  :الخليل الحاووز الثاني سنجر

Trade Mark No.: 23427
In Class: 3
Date: 21/08/2013
In Respect of: cosmatics
In the name of: basman company for fabric
Address: hebron
Address for Services : hebron

2013/12/31
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)409(

Trade Mark No.: 23429

23429 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 21/08/2013

2013/08/21 : التاريخ

In Respect of: cleaning substances in all kinds

 المنظفات بكافة انواعها: من اجل

In the name of: SHARIKAT SOFT LINE LLTIGARA
WA AL SINAA

 شركة سوفت الين للتجارة والصناعة: بأسم

Address: HEBRON DAHIAT ALBALADIAH 2273444

2273444  ضاحية البلدية-  الخليل: العنوان

Address for Services : HEBRON DAHIAT
ALBALADIAH 2273444

2273444  ضاحية البلدية-  الخليل: عنوان التبليغ

(410 )

Trade Mark No.: 23430
In Class: 30
Date: 21/08/2013

23430 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/08/21 : التاريخ

In Respect of: biscuits , cakes , candy , preparations
mad from cereals

 البسكويت’ الكعك’ الحلوى’ والمستحضرات: من اجل
المصنوعة من الحبوب

In the name of: sharekat alkasabri liltijara wa alsynaah

 شركة الكسابري للتجارة والصناعة: بأسم

Address: jenin- zababdah - alshareh alraese
Address for Services:

 الشارع الرئيسي-  الزبابدة-  جنين: العنوان
: عنوان التبليغ

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23431

العالمة التجارية رقم 23431 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 21/08/2013

التاريخ 2013/08/21 :

In Respect of: Clothing, footwear, headgear

من اجل  :المالبس  ،لباس القدم  ،اغطية الرأس

In the name of: lilac for trade and investment co.

بأسم  :شركة ليلك للتجارة واالستثمار

Address: University Street , Nablus , palestine

العنوان  :نابلس  -شارع الجامعه

Address for Services:

عنوان التبليغ  :ص ب ()768

()412

العالمة التجارية رقم 23432 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/08/21 :
من اجل  :المالبس  ،لباس القدم أ اغطية الرأس
بأسم  :شركة مكاوي لاللبسة عادية عامة
العنوان  :شارع عمر المختار  ،نابلس  -فلسطين
عنوان التبليغ  :شركة فراس أتيرة للملكية الفكرية،
نابلس ،عمارة جاليريا سنتر ،ص .ب768 .

Trade Mark No.: 23432
In Class: 25
Date: 21/08/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear
In the name of: Mikkawi for Clothing co.
Address: Omar ALMokhtar Street , Nablus . Palestine
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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()413

Trade Mark No.: 23433

العالمة التجارية رقم 23433 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 22/08/2013

التاريخ 2013/08/22 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات

In Respect of: Services for providing food and drink

بأسم  :محمود محمد ابراهيم مرعي

In the name of: mahmmod mohammad ibraheem marie

العنوان  :نابلس  -ميدان الشهداء  ،جوال 0597444707

Address: nablus - maydan alshohda› - jawwal
0597444707

عن���وان التبلي���غ  :نابلس  -مي���دان الش���هداء  ،جوال
0597444707

 ’Address for Services : nablus - maydan alshohdajawwal 0597444707

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

()414

العالمة التجارية رقم 23434 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/22 :
من اجل  :حلويات ومعجنات وبسكويت وكيك
بأسم  :أسامة محمد أبراهيم خطيب
العنوان  :رام الله قرب دوار السرية
عنوان التبليغ  :رام الله قرب دوار السرية

Trade Mark No.: 23434
In Class: 30
Date: 22/08/2013
In Respect of: sweets , pastery ,biscuits, and cake
In the name of: osama mohammad ibrahem khateeb
Address: ramallah near sria square
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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()415

Trade Mark No.: 23435

العالمة التجارية رقم 23435 :

In Class: 8

في الصنف 8 :

Date: 25/08/2013

التاريخ 2013/08/25 :

In Respect of: hand tool/measuring meter

من اجل  :العدد اليدوية /متر القياس
بأسم  :محمد محمد مصطفى محمد يوسف ابو منشار

In the name of: MOHAMAD MOHAMAD
MOSTAFA M YOSEF ABU MNSHAR

العن���وان  :الخليل راس الجورة بجان���ب منزل الدكتورة
سحر القواسمة

Address: HEBRON RAS AL JORAH

عن���وان التبلي���غ  :الخلي���ل راس الج���ورة بجانب منزل
الدكتورة سحر القواسمة

Address for Services : HEBRON RAS AL JORAH

()416

العالمة التجارية رقم 23436 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/08/22 :

Trade Mark No.: 23436
In Class: 16
Date: 22/08/2013

من اجل  :البضائع الورقية واالمور المطبوعة وتحديدا
الملصقات والكتيبات والنشرات ومواد الدعاية لوسائل
الترفيه الحية والمباشرة.

In Respect of: Paper goods and printed matter,
namely, posters, brochures, pamphlets and
promotional materials for live entertainment

بأسم  :شركة قصر المؤتمرات في البرك السليمانية

In the name of: Convention Palace in the Solomon›s
Pool

العنوان  :بيت لحم ،فلسطين

Address: Bethlehem, Palestine

العــــــدد التاسع

2013/12/31

297
Address for Services:

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

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

()417

العالمة التجارية رقم 23437 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/08/22 :

Trade Mark No.: 23437
In Class: 20
Date: 22/08/2013

من اجل  :المواد المصنوعة من الخشب او الفلين
اوالقصب او الخيزران او الصفصاف او العاج او عظم
السمك او المحار او الصدف او الكهرمان أو ما يستعاض
به عن هذه المواد او من البالستك.

In Respect of: Goods of wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber,
and substitutes for all these materials or of plastic.

بأسم  :شركة قصر المؤتمرات في البرك السليمانية

In the name of: Convention Palace in the Solomon›s
Pool

العنوان  :بيت لحم ،فلسطين
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب  ,74رام الله

Address: Bethlehem, Palestine
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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()418

Trade Mark No.: 23438

العالمة التجارية رقم 23438 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 22/08/2013

التاريخ 2013/08/22 :

In Respect of: Clothing; footwear; headgear

من اجل  :المالبس واالحذية وأغطية الرأس.

In the name of: Convention Palace in the
Solomon›s Pool

بأسم  :شركة قصر المؤتمرات في البرك السليمانية

Address: Bethlehem, Palestine

العنوان  :بيت لحم ،فلسطين

Address for Services:

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

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

()419

العالمة التجارية رقم 23439 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/08/22 :
من اجل  :خدمات المسرح الترفيهية ،الخدمات
المتعلقة باالداء والعروض الحية المباشرة ،تنظيم

Trade Mark No.: 23439
In Class: 41
Date: 22/08/2013
;In Respect of: Theatre entertainment services
;services relating to live performances and shows

العــــــدد التاسع
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وانتاج وتقديم المنافسات والمسابقات وااللعاب
والحزازير والمعارض واالحداث الرياضية والعروض
وعروض الشارع واحداث المسرح واالداء المسرحي
والحفالت الموسيقية واالداء الحي والمباشر واحداث
مشاركة الجمهور.

organization, production and presentation of events
;for educational, cultural or entertainment purposes
organization, production and presentation of
competitions, contests, games, quizzes, exhibitions,
sporting events, shows, road shows, staged events,
theatrical performances, concerts, live performances
and audience participation events.

بأسم  :شركة قصر المؤتمرات في البرك السليمانية

In the name of: Convention Palace in the Solomon›s
Pool
Address: Bethlehem, Palestine

العنوان  :بيت لحم ،فلسطين

Address for Services:

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

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

()420

العالمة التجارية رقم 23440 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2013/08/22 :
من اجل  :توفير المرافق للحفالت الرسمية والمؤتمرات
واالجتماعات والمعارض والحلقات الدراسية واللقاءات
بأسم  :شركة قصر المؤتمرات في البرك السليمانية
العنوان  :بيت لحم ،فلسطين
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب ,74رام الله

Trade Mark No.: 23440
In Class: 42
Date: 22/08/2013
In Respect of: Provision of facilities for functions,
conferences, conventions, exhibitions, seminars
and meetings
In the name of: Convention Palace in the
Solomon›s Pool
Address: Bethlehem, Palestine
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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العــــــدد التاسع

)421(

Trade Mark No.: 23441

23441 : العالمة التجارية رقم

In Class: 11

11 : في الصنف

Date: 25/08/2013

2013/08/25 : التاريخ

In Respect of: Air- conditioners , electric heat
radiators , air heaters, heat accumulators, electric
laundry dryers, electric fans , air dehumidifiers for
household use , air purifiers, electric rice cookers,
extractor hoods for kitchen use, gas water heaters,
electric water heaters, electromagnetic ovens,
electric cookers , electric drinking water dispensers
, electric kettles , air humidifiers , electric pressure
cookers , air conditioners for vehicles, fans being
parts of air conditioning installations , filters for
air conditioners, heaters for vehicles, air dryers,
air sterilizers, electric hair dryers, evaporators
humidifiers for central heating radiators , sterilizers,
sterilizing cabinets for dishes, heat exchanges (not
part of machines), exhaust fans, solar energy water
heaters, electric iron pans.

 مرطب الهواء,  المراوح الكهربائية,  المنشفة: من اجل
 طباخات الرز,  المنقيات الجوية, لالستعمال البيتي
,  قلنسوات نازعة الستعمال المطبخ, الكهربائية
 االفران,  سخانات الماء الكهربائية, سخانات ماء غاز
 تنكات,  الطباخات الكهربائية, الكهرومغناطيسية
 الغاليات الكهربائية, الماء الكهربائية الصالح للشرب
,  مكيفات هواء للعربات,  قدور الضغط الكهربائية,
 مرشحات لمكيفات الهواء, المراوح الالزمة للتكييف
 المعقمات,  المجففات الجوية,  مدافىء للعربات,
, ) مجففات الشعر الكهربائية ( سشوار, الجوية
,  المعقمات,  أجهزة التدفئة المركزية, المبخرات
) محول حرارة (ليسوا جزء من المكائن, جاليات للصحون
,  سخانات ماء الطاقة الشمسية,  مراوح البخار العادم,
. المقالي الحديدية الكهربائية

In the name of: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai

 اوف زوهاي. انك,  جري ايلكترك أبليانسز: بأسم

Address: Jinji West Road, Qianshan
Zhuhai,Guangdong, China

,  كيوانشان زوهاي،  جينجي ويست روود: العنوان
 الصين, جوانج دونج

Address for Services:

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

)422(

Trade Mark No.: 23442
In Class: 35
Date: 25/08/2013

23442 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/08/25 : التاريخ
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In Respect of: Advertising services for others,
namely , preparing and placing advertisements for
others in a variety of media ( from newspaper to
radio to Internet or all possibilities ); import-export
agencies; promoting the sale of electric appliances
for others by a variety of means (from awarding
purchase points to distributing printed material
to distributing gifts to holding sales specials,
such as buy one get four , or all possibilities ) and
conducting direct sales for others; computer data
base information systematization; preparation
and/or co-ordination of bids on behalf of others
in tender processes ; commercial professional
advisory services; business management consulting
( consultants ); marketing analysis for others; human
resources management consulting; accounting;
commercial or industrial management assistance;
auditing .

 تجهيزات,  يعني,  خدمات االعالن لآلخرين: من اجل
ووضع االعالنات لآلخرين في تشكيلة أجهزة االعالم
(من الصحيفة الى الراديو الى االنترنت أو كل
االمكانيات) ؛ وكاالت االستيراد والتصدير ؛ ترويج لبيع
( العدد الكهربائية لآلخرين من قبل تشكيلة الوسائل
من نقاط الشراء الى توزيع طبع مادة الى توزيع الهدايا
 مثل صفقة واحد, لحمل أشياء المبيعات الخاصة
 أو كل االمكانيات ) عمليات الشراء والبيع, يصبح أربعة
مباشرة نيابة عن االخرين ؛ تنظيم قاعدة المعلومات
لبيانات الحاسوب ؛ التحضير وتنسيق العروض
ً
نيابة عن االخرين في العمليات الطرية ؛ الخدمات
االستشارية المحترفة التجارية ؛ استشارات ادارة
االعمال (مستشارون ) ؛ التحليل التسويقي لآلخرين ؛
استشارات ادارة الموارد البشرية ؛ المحاسبة؛ مساعدة
. االدارة التجارية أو الصناعية ؛ مراجعة الحسابات

In the name of: Gree Electric Appliances, Inc. of
Zhuhai
Address: Jinji West Road, Qianshan
Zhuhai,Guangdong, China

العــــــدد التاسع

 اوف زوهاي. انك,  جري ايلكترك أبليانسز: بأسم
,  كيوانشان زوهاي،  جينجي ويست روود: العنوان
 الصين, جوانج دونج
 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

Address for Services:

)423(

Trade Mark No.: 23443
In Class: 37
Date: 25/08/2013
In Respect of: Air conditioning apparatus installation
and repair, upholstering, heating appliances
installation and repair, machinery installation
, maintenance and repair , electric appliances
installation and repair, freezing equipment
installation and repair, computer hardware
installation , maintenance and repair , office
machines and equipment installation , maintenance
and repair, hazard clearance services for electronic
equipment , clothing cleaning .

23443 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف
2013/08/25 : التاريخ
 تكييف تركيب وتصليح جهاز التكييف: من اجل
 تركيب,  تركيب وتصليح عدد التدفئة,  التنجيد,
 تركيب وتصليح العدد, وصيانة وتصليح المكائن
,  تركيب وتصليح االجهزة المجمدة, الكهربائية
 تركيب, تركيب وصيانة وتصليح أجهزة الحاسوب
 تصليح, وصيانة وتصليح أجهزة ومكائن المكتب
.  تنظيف المالبس، لألجهزة االلكترونية الخطرة

العــــــدد التاسع
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بأسم  :جري ايلكترك أبليانسز  ,انك .اوف زوهاي
العنوان  :جينجي ويست روود  ،كيوانشان زوهاي ,
جوانج دونج  ,الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

In the name of: Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai
Address: Jinji West Road, Qianshan
Zhuhai,Guangdong, China
Address for Services:

()424

Trade Mark No.: 23446

العالمة التجارية رقم 23446 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :اللحوم واألسماك و ولحوم الدواجن والصيد،
خالصات اللحم  ،الفواكه والخضروات المحفوظة والمجففة
والمطهية  ،هالم (جيلي) والمربيات والفواكه المطبوخة
بالسكر  ،البيض واللبن ومنتجات األلبان  ،الزيوت والدهون
المعدة لألكل  ،االغذية المحفوظة والمخلالت
بأسم  :شركة باسمح الصناعية المحدودة
العنوان  :ص ب 874 :جدة  , 21421المملكة العربية
السعودية
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

In Class: 29
Date: 26/08/2013
;In Respect of: Meats, fish, poultry, chased game
meat flavors; preserved, dried and cooked fruits and
;vegetables; jellies, jams, fruits looked with sugar
eggs, milk and milk products; cooking oils and
ghee; preserved foodstuffs and pickles
In the name of: Basamh Industrial Co. Ltd.
Address: P.O. Box: 874 Jeddah 21421, Kingdom of
Saudi Arabia
Address for Services:

()425

العالمة التجارية رقم 23447 :
في الصنف 30 :

Trade Mark No.: 23447
In Class: 30

العــــــدد التاسع
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Date: 26/08/2013

التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا
والساجو والبن الصناعي  ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر
والحلويات والحلويات المثلجة  ،عسل النحل والعسل
االسود  ،الخميرة  ،الملح والخردل والخل  ،البهارات
والتوابل والصلصة والمعكرونة  ،الثلج

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, synthetic coffee, flour and cereal products,
bread, biscuits, sweets, frozen confectionery; bee
- honey, molasses, yeast, salt, mustard & vinegar,
spices and condiments, sauce and macaroni, ice

In the name of: Basamh Industrial Co. Ltd.

بأسم  :شركة باسمح الصناعية المحدودة
العنوان  :ص ب 874 :جدة  , 21421المملكة العربية
السعودية

Address: P.O. Box: 874 Jeddah 21421, Kingdom of
Saudi Arabia

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

Address for Services:

()426

العالمة التجارية رقم 23448 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا
والساجو والبن الصناعي  ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر
والحلويات والحلويات المثلجة  ،عسل النحل والعسل
االسود  ،الخميرة  ،الملح والخردل والخل  ،البهارات
والتوابل والصلصة والمعكرونة  ،الثلج
بأسم  :شركة باسمح الصناعية المحدودة

Trade Mark No.: 23448
In Class: 29
Date: 26/08/2013
;In Respect of: Meats, fish, poultry, chased game
meat flavors; preserved, dried and cooked fruits and
;vegetables; jellies, jams, fruits looked with sugar
eggs, milk and milk products; cooking oils and
ghee; preserved foodstuffs and pickles

In the name of: Basamh Industrial Co. Ltd.

العنوان  :ص ب 874 :جدة  , 21421المملكة العربية
السعودية

Address: P.O. Box: 874 Jeddah 21421, Kingdom of
Saudi Arabia

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

Address for Services:
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()427

Trade Mark No.: 23449

العالمة التجارية رقم 23449 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 26/08/2013

التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :البن والشاي والكاكاو والسكر واألرز والتابيوكا
والساجو والبن الصناعي  ،الدقيق والمستحضرات
المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والفطائر
والحلويات والحلويات المثلجة  ،عسل النحل والعسل
االسود  ،الخميرة  ،الملح والخردل والخل  ،البهارات
والتوابل والصلصة والمعكرونة  ،الثلج

In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, synthetic coffee, flour and cereal products,
bread, biscuits, sweets, frozen confectionery; bee
- honey, molasses, yeast, salt, mustard & vinegar,
spices and condiments, sauce and macaroni, ice

In the name of: Basamh Industrial Co. Ltd.

بأسم  :شركة باسمح الصناعية المحدودة
العنوان  :ص ب 874 :جدة  , 21421المملكة العربية
السعودية

Address: P.O. Box: 874 Jeddah 21421, Kingdom of
Saudi Arabia

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

Address for Services:

()428

العالمة التجارية رقم 23452 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/26 :

Trade Mark No.: 23452
In Class: 30
Date: 26/08/2013
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من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك
والس���اغو ومماثالت القهوة والدقيق والمس���تحضرات
المصنوع���ة من الحب���وب والخبز والبس���كويت والكعك
والحلوى والرش���وش المس���تعملة لتجميدها والعس���ل
والدب���س والخمي���رة ومس���حوق الخبز والمل���ح 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

In the name of: Sinokrot Food Company

بأسم  :شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م

Address: Ramallah_ Bitoonia_ Industrial zone

العنوان  :رام الله -بيتونيا -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7

Address for Services:

()429

Trade Mark No.: 23453

العالمة التجارية رقم 23453 :
In Class: 30
في الصنف 30 :
Date: 26/08/2013
التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice and
tabyuk of the Sago and, flour and preparations made
والساغو ومماثالت القهوة والدقيق والمستحضرات
from cereals, bread, biscuits, cakes, candy, Alrchoc
المصنوعة من الحبوب والخبز والبسكويت والكعك used for freezing, honey, molasses, yeast, baking
والحلوى والرشوش المستعملة لتجميدها والعسل powder, salt, mustard, pepper, vinegar and sauces
and condiments, spices and ice
والدبس والخميرة ومسحوق الخبز والملح والخردل
والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل والجليد
In the name of: Sinokrot Food Company
بأسم  :شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م
Address: Ramallah_ Bitoonia_ Industrial zone
العنوان  :رام الله -بيتونيا -المنطقة الصناعية
Address for Services:
عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7
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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()430

Trade Mark No.: 23454

العالمة التجارية رقم 23454 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 26/08/2013

التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك
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

In the name of: Sinokrot Food Company

بأسم  :شركة سنقرط للمنتوجلت الغذائية م.خ.م

Address: Ramallah_ Bitoonia_ Industrial zone

العنوان  :رام الله -بيتونيا -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7

Address for Services:

()431

العالمة التجارية رقم 23459 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/26 :

Trade Mark No.: 23459
In Class: 30
Date: 26/08/2013

العــــــدد التاسع
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من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك
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

In the name of: Sinokrot Food Company

بأسم  :شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م

Address: Ramallah_ Bitoonia_ Industrial zone

العنوان  :رام الله -بيتونيا -المنطقة الصناعية

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7

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

()432

العالمة التجارية رقم 23460 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك
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
بأسم  :شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م
العنوان  :رام الله -بيتونيا -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7

Trade Mark No.: 23460
In Class: 30
Date: 26/08/2013
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
In the name of: Sinokrot Food Company
Address: Ramallah_ Bitoonia_ Industrial zone
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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Trade Mark No.: 23461

العالمة التجارية رقم 23461 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 26/08/2013

التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك
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
In the name of: Sinokrot Food Company

بأسم  :شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م

Address: Ramallah_ Bitoonia_ Industrial zone

العنوان  :رام الله -بيتونيا -المنطقة الصناعية

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7

()434

العالمة التجارية رقم 23462 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك
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
بأسم  :شركة سنقرط للمنتوجات الغذائية م.خ.م

Trade Mark No.: 23462
In Class: 30
Date: 26/08/2013
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
In the name of: Sinokrot Food Company

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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Address: Ramallah_ Bitoonia_ Industrial zone

العنوان  :رام الله -بيتونيا -المنطقة الصناعية

Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7

()435

Trade Mark No.: 23463

العالمة التجارية رقم 23463 :

In Class: 31

في الصنف 31 :

Date: 27/08/2013

التاريخ 2013/08/27 :

In Respect of: the legumes

من اجل  :البقوليات

In the name of: Mohammad Odeh Abed Al-Azeez
Khaseib

بأسم  :محمد عودة عبد العزبز خصيب

Address: Arura / Ramallah

العنوان  :عارورة  /رام الله
عنوان التبليغ  :عارورة  /رام الله جوال رقم 0598555783

Address for Services:

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

()436

العالمة التجارية رقم 23465 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/08/28 :

Trade Mark No.: 23465
In Class: 34
Date: 28/08/2013

2013/12/31
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In Respect of: Cigarettes; tobacco; tobacco
products; lighters; matches; smokers› articles.
In the name of: American-Cigarette Company
(Overseas) Limited
Address: Zaehlerweg 4, Zug 6300, Switzerland

العــــــدد التاسع

، الوالعات، منتجات التبغ، التبغ، السجائر: من اجل
 لوازم المدخنين،الكبريت
سيغارت كومباني (أوفرسيز) لميتد- أميريكان: بأسم
 سويسرا،6300  زاغ،4  زاهلرويغ: العنوان
ب. ص، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74

Address for Services:

)437(

Trade Mark No.: 23466
In Class: 7
Date: 28/08/2013

23466 : العالمة التجارية رقم
7 : في الصنف
2013/08/28 : التاريخ

In Respect of: Drilling machines;Agitators;Road
rollers;Steamrollers;Mixing machines;Whitewashing
machines; Beating machines;Concrete mixers
[machines];Bitumen
making
machines;
Bulldozers;Shovels,
mechanical;
Excavators;
Tarring machines; Rail-laying machines; Road
making machines;Railroad constructing machines;
Diggers [machines];Rams [machines]; Earth moving
machines;Ditchers [ploughs]; Power shovels
[machines];Machines and machineries used in
earthwork construction in the field of building, bridge
and road construction;Concrete vibrators [machines];
Loading and unloading machines; Hoists;Cranes
[lifting and hoisting apparatus]; Starters for motors
and engines;Shock absorber plungers [parts of
machines];Shock absorbers for machines;Road
sweeping machines [self propelled];Sewage
pulverizers; Washing apparatus; Vehicle washing
installations; Electric machines and apparatus for
cleaning; Waste disposers [machines]; Garbage
disposals; Waste disposals; Trash compacting
machines; Waste compacting machines;Dredging
machines;Sorting machines for industry.

 مداحل، مداحل الطرق، المق�ل�اب، االت الحفر: م���ن اجل
 االت، االت الطالء الجي���ري المائي، االت الخلط،بخاري���ة
، االت صنع الزفت،) خالط���ات االس���منت (االت،الض���رب
، االت القطران، حفارات، المجارف الميكانيكية،البل���دوزر
 االت، االت انشاء الشوارع،االت وضع الس���كك الحديدية
،) مدكات (االت،) الحفارات (االت،انشاء السكك الحديدية
 محراث الي، المحراث، االت حفر الخنادق،)مكابس (االت
 االت وماكنات تستعمل في االنشاءات في مجال،)(االت
،) هزازات االسمنت (االت،البناء وإنش���اء الجسور والطرق
، االت الرف���ع والحمل، مرافع،االت التحمي���ل والتنزي���ل
 كباس���ات امتصاص،مش���غالت الموطورات والمحركات
 ادوات امتصاص الصدمات،)الصدمات (أجزاء من االالت
 ساحقات،) االت تكنيس الش���وارع (ذاتية الدفع،لالالت
، معدات غسل المركبات، االت الغسيل،لشبكات المجاري
 االت التخلص،االالت واالجه���زة الكهربائي���ة للتنظيف
 االت، االت التخل���ص من النفايات،)من الفضالت (االت
 االت ضغط، االت ضغط القمامة،التخلص من الفضالت
. االت التصنيف للصناعة، الجرافات،النقايات

In the name of: ZHENGZHOU YUTONG GROUP
CO., LTD.

. لميتد. زنغزهو يوتونغ جروب كو: بأسم

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العنوان  :رقم 8.تشانجشون رود ،هاي-تيتش
اندستريال بارك ،زينغزهو ،الصين

Address: No.8 Changchun Road, Hi-tech Industrial
Park, Zhengzhou, China

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

Address for Services:

()438

العالمة التجارية رقم 23467 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/08/28 :
من اجل  :ش���احنات الرفع المتشعبة ،حامالت السيارات،
ش���احنات ال���رش ،الباص���ات ،الحاف�ل�ات ،الش���احنات،
المقطورات (مركبات) ،الكرفانات ،المقطورات (المركبات)،
عرب���ات ذات خراطي���م مي���اه ،التراكت���ورات ،العرب���ات،
س���يارات ذات عجالت  ،المركبات الكهربائية ،الشاحنات
(المركبات) ،المركبات ذات المبردات ،مركبات عس���كرية
للنقل ،الس���يارات الرياضي���ة ،العربات القالب���ة ،عربات
الترام ،مركبات للنقل البري والجوي والبحري او بالس���كك
الحديدية ،السيارات ،المركبات ،المركبات االلية ،مركبات
خلط االسمنت ،س���يارات االسعاف ،س���يارات التخييم،
بيوت المحركات ،مركبات تسير على الثلج ،مركبات تعمل
بالتحكم عن بعد ليست ألعاب ،محاور دواليب المركبات،
سيارات النوم ،صناديق المس���ننات للمركبات االرضية،
هياكل المركب���ات ،محركات ثابتة للمركب���ات االرضية،
ش���احنات ذات خزانات للوقود ،س���يارات لتركيب كوابل
النق���ل ،عربات الصب ،عرابات الترولي للتنظيف ،مركبات
المياه ،مركبات الوس���ادات الهوائية ،زمبركات امتصاص
الصدمات للمركبات ،حامالت الحقائب للمركبات ،دواليب
المركبات ،محاور لدواليب المركب���ات ،هياكل المركبات،
واقيات م���ن الصدمات للمركبات ،كوابح للمركبات ،أبواب
المركب���ات ،زنبركات نابضة للمركب���ات ،إطارات لدواليب
المركبات ،مقاعد المركبات ،مواد التنجيد للمركبات.
بأسم  :زنغزهو يوتونغ باص كو .لميتد.

Trade Mark No.: 23467
In Class: 12
Date: 28/08/2013
In Respect of: Fork lift trucks;Lifting cars
;[lift cars]; Sprinkling trucks; Motor buses
;]Motor coaches;Trucks; Caissons [vehicles
;Caravans;Trailers [vehicles];Hose carts;Tractors
Waggons; Cycle cars;Electric vehicles; Vans
[vehicles]; Refrigerated vehicles; Military vehicles
;for transport;Sports cars;Tilting-carts; Tramcars
Vehicles for locomotion by land, air, water or
rail;Cars; Motor cars; Automobiles;Concrete mixing
;vehicles; Ambulances;Camping cars;Motor homes
Snowmobiles; Remote control vehicles, other than
toys;Axles for vehicles; Sleeping cars;Gear boxes for
land vehicles;Bodies for vehicles;Torque converters
for land vehicles; Oil tank trucks;Cars for cable
transport installations;Casting carriages;Cleaning
trolleys; Water vehicles;Air cushion vehicles;Shock
absorbing springs for vehicles;Luggage carriers
for vehicles; Vehicle wheels;Hubs for vehicle
wheels;Vehicle chassis;Vehicle bumpers;Brakes
for vehicles; Doors for vehicles;Vehicle suspension
;springs; Rims for vehicle wheels;Vehicle seats
Upholstery for vehicles.

In the name of: ZHENGZHOU YUTONG BUS
CO., LTD.

العــــــدد التاسع
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العنوان :يوتونغ رود ،محافظة غوانتشينغ ،زينغهو،
الصين

District,

Guancheng

Road,

Address: Yutong
Zhengzhou, China

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

()439

العالمة التجارية رقم 23468 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/08/28 :
من اجل  :صيانة وتصليح المركبات ،غسل المركبات،
محطات خدمة المركبات (التزويد بالوقود والصيانة)،
تنظيف المركبات ،المساعدة عند تعطل المركبات
(تصليح) ،زيادة صالبة االطارات (تصليح).

Trade Mark No.: 23468
In Class: 37
Date: 28/08/2013
;In Respect of: Motor vehicle maintenance and repair
Vehicle wash;Vehicle service stations [refuelling
and maintenance]; Vehicle cleaning; Vehicle
breakdown assistance [repair]; Vulcanization of
tires [tyres] [repair].
In the name of: ZHENGZHOU YUTONG BUS
CO., LTD.

بأسم  :زنغزهو يوتونغ باص كو .لميتد.
العنوان  :يوتونغ رود ،محافظة غوانتشينغ ،زينغهو،
الصين

District,

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

Guancheng

Road,

Address: Yutong
Zhengzhou, China

Address for Services:

()440

العالمة التجارية رقم 23469 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/29 :

Trade Mark No.: 23469
In Class: 30
Date: 29/08/2013

العــــــدد التاسع
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من اجل  :رقائق مصنعة من طحين البطاطا

In Respect of: flakes made from potato flower

بأسم  :شركة جنات الصناعية االستثمارية

In the name of: sharikat jannat al sinaeah
alistithmareh
Address: Al khalil wad al hariah

العنوان  :الخليل واد الهرية بالقرب من صالة السفير

Address for Services : Al khalil wad al hariah

عنوان التبليغ  :الخليل واد الهرية بالقرب من صالة
السفير

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

()441

العالمة التجارية رقم 23470 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/08/29 :
من اجل  :المالبس واالحذية للرجال والنساء واالطفال
وتشمل الجزمات واالحزمة والجاكيتات والمعاطف
والتنانير والبناطيل والقبعات والقلنسوات وكنزات
فضفاضة للرياضيين والجيليهات والكلسات
بأسم  :بوت رويالتي كومباني ،ال.بي.

Trade Mark No.: 23470
In Class: 25
Date: 29/08/2013
In Respect of: Men›s, women›s and children›s
wearing apparel and footwear, including boots,
belts, jacket, overcoats, skirts, pants, hats, caps,
sweatshirts, vests, and socks.
In the name of: Boot Royalty Company, L.P.

العنوان  :شركة من ديالوير ،فورت ورث ،تكساس،
الواليات المتحدة االمريكية

Address: a Delaware Limited Partnership of Fort
Worth, Texas, U.S.A.

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 كلمة BOOTSذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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()442

Trade Mark No.: 23471

العالمة التجارية رقم 23471 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/08/29 :

In Class: 25
Date: 29/08/2013
In Respect of: Men›s, women›s and children›s
wearing apparel and footwear, including boots,
belts, jacket, overcoats, skirts, pants, hats, caps,
sweatshirts, vests, and socks.

من اجل  :المالبس واالحذية للرجال والنساء واالطفال
وتشمل الجزمات واالحزمة والجاكيتات والمعاطف
والتنانير والبناطيل والقبعات والقلنسوات وكنزات
فضفاضة للرياضيين والجيليهات والكلسات
In the name of: Boot Royalty Company, L.P.
بأسم  :بوت رويالتي كومباني ،ال.بي.
Address: a Delaware Limited Partnership of Fort
العنوان  :شركة من ديالوير ،فورت ورث ،تكساس،
Worth, Texas, U.S.A.
الواليات المتحدة االمريكية
Address for Services:
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
,74رام الله
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات ORIGINAL ,
 BOOTS WORKBOOTSذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()443

العالمة التجارية رقم 23472 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/08/29 :

Trade Mark No.: 23472
In Class: 25
Date: 29/08/2013

العــــــدد التاسع
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من اجل  :المالبس واالحذية للرجال والنساء واالطفال
وتشمل الجزمات واالحزمة والجاكيتات والمعاطف
والتنانير والبناطيل والقبعات والقلنسوات وكنزات
فضفاضة للرياضيين والجيليهات والكلسات

In Respect of: Men›s, women›s and children›s
wearing apparel and footwear, including boots,
belts, jacket, overcoats, skirts, pants, hats, caps,
sweatshirts, vests, and socks.
In the name of: Boot Royalty Company, L.P.

بأسم  :بوت رويالتي كومباني ،ال.بي.
العنوان  :شركة من ديالوير ،فورت ورث ،تكساس،
الواليات المتحدة االمريكية

Address: a Delaware Limited Partnership of Fort
Worth, Texas, U.S.A.

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 والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()444

العالمة التجارية رقم 23473 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/08/29 :
من اجل  :المالبس واالحذية للرجال والنساء واالطفال
وتشمل الجزمات واالحزمة والجاكيتات والمعاطف
والتنانير والبناطيل والقبعات والقلنسوات وكنزات
فضفاضة للرياضيين والجيليهات والكلسات
بأسم  :بوت رويالتي كومباني ،ال.بي.

Trade Mark No.: 23473
In Class: 25
Date: 29/08/2013
In Respect of: Men›s, women›s and children›s
wearing apparel and footwear, including boots,
belts, jacket, overcoats, skirts, pants, hats, caps,
sweatshirts, vests, and socks.
In the name of: Boot Royalty Company, L.P.

العنوان  :شركة من ديالوير ،فورت ورث ،تكساس،
الواليات المتحدة االمريكية

Address: a Delaware Limited Partnership of Fort
Worth, Texas, U.S.A.

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 كلمة BOOTSذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23474

العالمة التجارية رقم 23474 :

In Class: 25

في الصنف 25 :

Date: 29/08/2013

التاريخ 2013/08/29 :
من اجل  :المالبس واالحذية للرجال والنساء واالطفال
وتشمل الجزمات واالحزمة والجاكيتات والمعاطف
والتنانير والبناطيل والقبعات والقلنسوات وكنزات
فضفاضة للرياضيين والجيليهات والكلسات

In Respect of: Men›s, women›s and children›s
wearing apparel and footwear, including boots,
belts, jacket, overcoats, skirts, pants, hats, caps,
sweatshirts, vests, and socks.
In the name of: Boot Royalty Company, L.P.

بأسم  :بوت رويالتي كومباني ،ال.بي.
العنوان :شركة من ديالوير ،فورت ورث ،تكساس،
الواليات المتحدة االمريكية

Address: a Delaware Limited Partnership of Fort
Worth, Texas, U.S.A.

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

Address for Services:

()446

العالمة التجارية رقم 23475 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/08/29 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.
بأسم  :جونسون اند جونسون

Trade Mark No.: 23475
In Class: 5
Date: 29/08/2013
In Respect of: Human pharmaceutical preparations.
In the name of: Johnson & Johnson

العنوان :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند
جونسون بالزا ،نيو برانزويك ،نيو جيرسي،08933 ،
الواليات المتحدة االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933 U.S.A.

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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()447

Trade Mark No.: 23476

العالمة التجارية رقم 23476 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 29/08/2013

التاريخ 2013/08/29 :

In Respect of: Human pharmaceutical preparations.

من اجل  :المستحضرات الصيدلية البشرية.

In the name of: Johnson & Johnson

بأسم  :جونسون اند جونسون
العنوان  :ش���ركة من نيوجيرس���ي ،ون جونس���ون اند
جونس���ون بالزا ،نيو برانزويك ،نيو جيرس���ي،08933 ،
الواليات المتحدة االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One Johnson
& Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey,
08933 U.S.A.

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

Address for Services:

()448

العالمة التجارية رقم 23480 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/09/02 :
من اجل :الورق والورق المقوى (الكرتون) واألصناف
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة في فئات أخرى،
بما فيها اوراق الطباعة ,الرزنامات ,دفاتر المالحظات,
الكتيبات ,مغلفات الرسائل ,دفاتر القطع والطباعة,
المالحظات المعاد تموضعها ,اشارات التسمية ليست
من القماش ,المالحظات الالصقة ,القرطاسية ,ادوات
الكتابة والرسم وقطعها ,اقالم الحبر ,اقالم الحبر ذات
الرؤوس المدورة ,اقالم الحبر السائل ,حبيبات اقالم
الحبر ,اقالم الرصاص ,برايات اقالم الرصاص ,حماالت
اقالم الرصاص ,اقالم الرصاص الملونة,

Trade Mark No.: 23480
In Class: 16
Date: 02/09/2013
In Respect of: Paper ;cardboard and goods made
;from this material, not included in other classes
;namely sheets of paper for printers; calendars
notebooks; note books; envelopes; writing pads
and blocks; repositionable notes; labels, not of
textile; Sticky notes; articles of stationery; writing
;and drawing instruments and refills therefor; pens
ball-point pens; ink pens; pen nibs; pencils; pencil
sharpeners; pencil lead holders; coloured

2013/12/31
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pencils; felt-tip pens for writing and colouring;
markers; highlighters; writing ink; ink cartridges;
pencil leads; chalks; office requisites (other than
furniture); drawing rulers; compasses for drawing;
slate boards for writing; adhesives for stationery
purposes; in particular office adhesives; adhesive
tapes; correcting products for stationery; correction
fluids; correction pens; correction tape; erasing
pens; artists› materials; paint brushes; instructional
and teaching material (except apparatus)

العــــــدد التاسع

, المعلمات, المحددات,شرائح االقالم للكتابة والتلوين
 معدات, الطباشير, رصاص االقالم, علب الحبر,حبر الكتابة
, فرجار الرسم, مساطر الرسم,)مكتبية (باستثناء االثاث
 المواد الالصقة المستعملة في,الواح اردوازية للكتابة
 بما فيها المواد الالصقة المستخدمة في,القرطاسية
, مواد التصحيح للقرطاسية, االشرطة الالصقة,المكاتب
, اشرطة التصحيح, اقالم حبر التصحيح,موائع التصحيح
 المواد, فرش التلوين, ادوات الفنانين,اقالم المسح
)االرشادية والتعليمية (عدا األجهزة

In the name of: SOCIETE BIC

 سوسيته بيك: بأسم

Address: 14, rue Jeanne d’Asnieres 92110
CLICHY FRANCE

 سليشي92100  رو جين د‘انسنيريس,14 : العنوان
فرنسا

Address for Services:

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

)449(

Trade Mark No.: 23481
In Class: 8
Date: 02/09/2013
In Respect of: Razors and refills therefor; razor
blades; beard clippers (electric and non-electric);
depilation appliances (electric and non-electric)
In the name of: SOCIETE BIC

23481 : العالمة التجارية رقم
8 : في الصنف
2013/09/02 : التاريخ
, شفرات ماكنات الحالقة, االمواس وشفراتها: من اجل
,)مقصات شعر اللحى (كهربائية وغير كهربائية
)ادوات الزالة الشعر (كهربائية وغير كهربائية
 سوسيته بيك: بأسم

Address: 14, rue Jeanne d’Asnieres 92110
CLICHY FRANCE

 سليشي92100  رو جين د‘انسنيريس,14 : العنوان
فرنسا

Address for Services:

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

)450(

Trade Mark No.: 23482

23482 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 02/09/2013
In Respect of: Smokers› articles and refills therefor;
lighters; gas fuelled lighters for smokers; matches;
ashtrays; cigarette cases; lighter holders; all the
aforesaid goods not being of precious metal
In the name of: SOCIETE BIC
Address: 14, rue Jeanne d’Asnieres 92110 CLICHY
FRANCE
Address for Services:

2013/09/02 : التاريخ
 والعات, الوالعات, أدوات المدخنين وقطعها: من اجل
, علب السجائر, المنافض, الكبريت,الغاز للمدخنين
 كلها من غير المعادن النفيسة,حامالت الوالعات
 سوسيته بيك: بأسم
 سليشي92100  رو جين د‘انسنيريس,14 : العنوان
فرنسا
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)451(

Trade Mark No.: 23483
In Class: 8
Date: 02/09/2013
In Respect of: Razors and refills therefor; razor
blades; beard clippers (electric and non-electric);
depilation appliances (electric and non-electric)
In the name of: SOCIETE BIC

23483 : العالمة التجارية رقم
8 : في الصنف
2013/09/02 : التاريخ
, شفرات ماكنات الحالقة, االمواس وشفراتها: من اجل
,)مقصات شعر اللحى (كهربائية وغير كهربائية
)ادوات الزالة الشعر (كهربائية وغير كهربائية
 سوسيته بيك: بأسم

Address: 14, rue Jeanne d’Asnieres 92110 CLICHY
FRANCE

 سليشي92100  رو جين د‘انسنيريس,14 : العنوان
فرنسا

Address for Services:

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

)452(

Trade Mark No.: 23484
In Class: 16
Date: 02/09/2013
In Respect of: Paper ;cardboard and goods made
from this material, not included in other classes;
namely sheets of paper for printers; calendars;
notebooks; note books; envelopes; writing pads
and blocks; repositionable notes; labels, not of
textile; Sticky notes; articles of stationery; writing
and drawing instruments and refills therefor;
pens; ball-point pens; ink pens; pen nibs; pencils;
pencil sharpeners; pencil lead holders; coloured
pencils; felt-tip pens for writing and colouring;
markers; highlighters; writing ink; ink cartridges;
pencil leads; chalks; office requisites (other than
furniture); drawing rulers; compasses for drawing;
slate boards for writing; adhesives for stationery
purposes; in particular office adhesives; adhesive
tapes; correcting products for stationery; correction
fluids; correction pens; correction tape; erasing
pens; artists› materials; paint brushes; instructional
and teaching material (except apparatus)

In the name of: SOCIETE BIC

23484 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/09/02 : التاريخ
 الورق والورق المقوى (الكرتون) واألصناف: من اجل
المصنوعة من هذه المواد غير المصنفة في فئات أخرى
, دفاتر المالحظات, الرزنامات, بما فيها اوراق الطباعة،
, دفاتر القطع والطباعة, مغلفات الرسائل,الكتيبات
 اشارات التسمية ليست,المالحظات المعاد تموضعها
 ادوات, القرطاسية, المالحظات الالصقة,من القماش
 اقالم الحبر ذات, اقالم الحبر,الكتابة والرسم وقطعها
 حبيبات اقالم, اقالم الحبر السائل,الرؤوس المدورة
 حماالت, برايات اقالم الرصاص, اقالم الرصاص,الحبر
 شرائح االقالم, اقالم الرصاص الملونة,اقالم الرصاص
, حبر الكتابة, المعلمات, المحددات,للكتابة والتلوين
 معدات مكتبية, الطباشير, رصاص االقالم,علب الحبر
 الواح, فرجار الرسم, مساطر الرسم,)(باستثناء االثاث
 المواد الالصقة المستعملة في,اردوازية للكتابة
 بما فيها المواد الالصقة المستخدمة,القرطاسية
 مواد التصحيح, االشرطة الالصقة,في المكاتب
, اقالم حبر التصحيح, موائع التصحيح,للقرطاسية
 فرش, ادوات الفنانين, اقالم المسح,اشرطة التصحيح
) المواد االرشادية والتعليمية (عدا األجهزة,التلوين
 سوسيته بيك: بأسم

Address: 14, rue Jeanne d’Asnieres 92110
CLICHY FRANCE

 سليشي92100  رو جين د‘انسنيريس,14 : العنوان
فرنسا

Address for Services:

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

)453(

Trade Mark No.: 23485

23485 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 02/09/2013

2013/09/02 : التاريخ

In Respect of: Smokers› articles and refills therefor;
lighters; gas fuelled lighters for smokers; matches;
ashtrays; cigarette cases; lighter holders; all the
aforesaid goods not being of precious metal

 والعات, الوالعات, أدوات المدخنين وقطعها: من اجل
, علب السجائر, المنافض, الكبريت,الغاز للمدخنين
 كلها من غير المعادن النفيسة,حامالت الوالعات

In the name of: SOCIETE BIC

 سوسيته بيك: بأسم

Address: 14, rue Jeanne d’Asnieres 92110
CLICHY FRANCE

 سليشي92100  رو جين د‘انسنيريس,14 : العنوان
فرنسا

Address for Services:

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

)454(

Trade Mark No.: 23486
In Class: 25
Date: 03/09/2013
In Respect of: shoes
In the name of: FADEL NATHMI HANAFI ABU
SHAMA

23486 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/09/03 : التاريخ
 االحذية: من اجل
 فضل نظمي حنفي أبو شامة: بأسم

Address: HERBON - ALHAWOOZ ALAWAL
- 02 2254473

 الح���اووز األول بالقرب من ديوان أل-  الخليل: العن���وان
بدر

Address for Services : HERBON - ALHAWOOZ
ALAWAL -022254473

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

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23487

العالمة التجارية رقم 23487 :

In Class: 37

في الصنف 37 :

Date: 03/09/2013

التاريخ 2013/09/03 :

;In Respect of: Building construction; repair
installation services

من اجل  :انشاء المباني واالصالح وخدمات التركيب او
التجميع _تركيب واصالح المصاعد
بأسم  :شركة خبراء العرب للعمارة واالستشارات

In the name of: sharekt khobra alarab lel amarah
wal istthmar

العنوان  :نابلس شارع الجامعة ت 092374255/

Address: nablus_ share aljama_tel 09/2374255

عنوان التبليغ  :نابلس شارع الجامعة ت 092374255/

Address for Services : nablus_ share aljama_tel
09/2374255

()456

العالمة التجارية رقم 23488 :
في الصنف 19 :
التاريخ 2013/09/04 :
من اجل  :البالط
بأسم  :شركة بير نباال للبالط الحديث والرخام المساهمة
الخصوصية المحدودة
العنوان  :رام الله شارع االرسال
عنوان التبليغ  :عمارة اتحاد الغرف التجارية

Trade Mark No.: 23488
In Class: 19
Date: 04/09/2013
In Respect of: TILES
In the name of: BIRNABALA TILES MODERN
AND MARBLE LTD
Address: RAMALLAH ALERSSAL ST
Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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()457

Trade Mark No.: 23489

العالمة التجارية رقم 23489 :

In Class: 7

في الصنف 7 :

Date: 04/09/2013

التاريخ 2013/09/04 :
من اجل  :اآلالت وعدد اآلالت– المحركات (عدا محركات
العربات التي تسير على األرض) وصالت وسيور اآلالت–
(عدا الخاصة بالعربات التي تسير على األرض) اآلالت
واألدوات الزراعية الكبيرة– أجهزة التفريغ (أجهزة
الحواضن) العدد التي تعمل بمحرك كهربائي– جهزة
ميكانيكية كهربائية للمطبخ– جهزة طحن وخلط األغذية
عصارات الفواكه– مطاحن البن الكهربائية -الغساالت .

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

In the name of: hatem abd alsalam mohamad
alnatsheh

بأسم  :حاتم عبد السالم محمد النتشة

Address: alkhalil -nemra

العنوان  :الخليل نمره

Address for Services : alkhalil -nemra

عنوان التبليغ  :الخليل نمره

()458

العالمة التجارية رقم 23490 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/09/05 :
من اجل :شاي ،زهورات ،يانسون ،بابونج ،نعنع ،ميرامية،
كمون ،زعتر ،قرفة ،زنجبيل
بأسم  :شركة جسور لالستثمار والتسويق الزراعي

Trade Mark No.: 23490
In Class: 30
Date: 05/09/2013
In Respect of: Tea, Zhorat, Anise, Chamomile,
Mint, Sage,Cumin, Thyme, Cinnamon, Ginger
In the name of: Josour Company For Investment
and Agricultural Marketing

العــــــدد التاسع
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العنوان  :رام الله – ابو شخيدم – الشارع الرئيسي رام
الله – ابو شخيدم – الشارع الرئيسي

Address: Ramallah- Abu Shkeidem – Main street

عنوان التبليغ  :رام الله – ابو شخيدم – الشارع الرئيسي
رام الله – ابو شخيدم – الشارع الرئيسي

Address for Services : Ramallah- Abu Shkeidem
– Main street

()459

Trade Mark No.: 23491

العالمة التجارية رقم 23491 :

In Class: 34

في الصنف 34 :

Date: 05/09/2013

التاريخ 2013/09/05 :
من اجل  :التبغ سواء المصنع او غير المصنع ،منتجات التبغ،
بدائل التبغ ليست الغراض طبية وال عالجية ،السجائر ،لوازم
المدخنين ووالعات السجائر والمنافض ،الكبريت.

In Respect of: Tobacco, whether manufactured
or unmanufactured; tobacco products; tobacco
substitutes, none being for medicinal or curative
purposes; cigarettes; smokers’ articles, cigarette
lighters, ashtrays; matches.
In the name of: Davidoff & Cie SA

بأسم  :ديفيدوف اند سي اس اي
العنوان  2 :شارع ريف ،سي-اتش  1200جنيف ،سويسرا

Address: 2 rue de Rive, CH-1200 Geneve, Switzerland

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

Address for Services:

()460

العالمة التجارية رقم 23492 :
في الصنف 3 :

Trade Mark No.: 23492
In Class: 3

العــــــدد التاسع
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Date: 08/09/2013

التاريخ 2013/09/08 :

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

من اجل  :مستحضرات قصر االقمشه ومواد اخرى
تستعمل في غسل وكي المالبس  ،مستحضرات
تنظيف وصقل وجلي وكشط  ،صابون  ،عطور  ،زيوت
عطريه  ،مستحضرات تجميل  ،غسول ( لوشن ) للشعر
 ،منظفات أسنان

In the name of: SHAREKET MAMLAKET AL
›JAMAL LELISTERAD WAL TAWZE

بأسم  :شركة مملكة الجمال لالستيراد والتوزيع

Address: NABLUS - RAFEDIA - JAWWAL :
0595887806

العنوان  :نابلس  -رفيديا  -جوال 0595887806 :

 Address for Services : NABLUS - RAFEDIAJAWWAL : 0595887806

عنوان التبليغ  :نابلس  -رفيديا  -جوال 0595887806 :

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

()461

العالمة التجارية رقم 23493 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/09/08 :
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
بأسم  :أوتر برودكتس إل إل سي

Trade Mark No.: 23493
In Class: 9
Date: 08/09/2013
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

العنوان  209 :ساوث ميلدروم ستريت ،فورت كولينز،
كولورادو  ،80521الواليات المتحدة األمريكية

Address: 209 South Meldrum Street, Fort Collins,
Colorado 80521, United States of America

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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()462

العالمة التجارية رقم 23494 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/09/08 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية والبيطرية  ،االطعمة
الطبية لالغراض الصحية المستحضرات لالستعمال
تستخدم التي والمواد بالحمية الخاصة خاصة غذائية
ومواد الطبية  ،والعيادات الطبية الخاصة والمواد االطعمة
والمرضى  ،للرضع لالطفال  ،لالستخدام المعدة المرضعات
لالمهات باالطعمة بالحمية  ،والخاصة الغذائية الطبي
 ،المكمالت غير االطعمة ومستحضرات الفيتامينات ،
مستحضرات الطبية الحلويات العضوية
بأسم  :شركة مستودع محي نزال لالدوية
العنوان  :جنين شارع ابو بكر
عنوان التبليغ  :عمارة االريج الطابق الثاني مكتب رقم 6
ص  .ب  97فاكس  040505031هاتف 042505030

Trade Mark No.: 23494
In Class: 5
Date: 08/09/2013
In Respect of: veterinary preparations , sanitry
prepation for medical purposes , dietetic foods
and supstances adapted for medical and clinical
use , food and food substnses for pabies infants
and invalids food sand food substances for nursing
mothers and adabted for medical use nutritional
ditary supplements vitamin preparation mineral
food preparationmedicated confectionery.

In the name of: sharekat mustawdai muhiy Nasal
leladweya
Address: jenein abu baker street
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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العــــــدد التاسع

)463(

Trade Mark No.: 23495

23495 : العالمة التجارية رقم

In Class: 30

30 : في الصنف

Date: 08/09/2013

2013/09/08 : التاريخ

In Respect of: for the purpose of chocolate

 الشوكوالته: من اجل

In the name of: AL-Hijaz Chocolate Company

 شركة الحجاز للشوكوالته: بأسم

Address: Anabta-Tulkarem-P.O.BOX 78

78 ب.  طولكرم ص-  عنبتا: العنوان

Address for Services : Anabta-Tulkarem-P.O.BOX 78

78 ب.  طولكرم ص-  عنبتا: عنوان التبليغ

)464(

Trade Mark No.: 23496
In Class: 5
Date: 08/09/2013
In Respect of: veterinary preparations , sanitry
prepation for medical purposes , dietetic foods
and supstances adapted for medical and clinical
use , food and food substnses for pabies infants
and invalids food sand food substances for nursing
mothers and adabted for medical use nutritional
ditary supplements vitamin preparation mineral
food preparationmedicated confectionery

23496 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/09/08 : التاريخ
،  المس���تحضرات الصيدالني���ة والبيطرية: م���ن اج���ل
االطعم���ة الطبي���ة لالغ���راض الصحية المس���تحضرات
لالس���تعمال تس���تخدم التي والمواد بالحمية الخاصة
 والعيادات الطبية الخاصة، خاصة غذائية ومواد الطبية
 لالستخدام،  للرضع لالطفال، والمواد االطعمة والمرضى
 والخاصة، المعدة المرضعات لالمهات باالطعمة بالحمية
 المكمالت غير االطعمة ومستحضرات، الغذائية الطبي
 مستحضرات الطبية الحلويات العضوية، الفيتامينات
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In the name of: sharekat mustawdai muhiy Nasal
leladweya

العــــــدد التاسع

 شركة مستودع محي نزال لالدوية: بأسم

Address: jenein abu baker street

 جنين شارع ابو بكر: العنوان

Address for Services:

6  عمارة االريج الطابق الثاني مكتب رقم: عنوان التبليغ
042505030  هاتف040505031  فاكس97  ب. ص

)465(

Trade Mark No.: 23497
In Class: 42
Date: 09/09/2013

23497 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2013/09/09 : التاريخ

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

 الخدمات العلمية والتقنية وخدمات البحث: من اجل
والتصميم المتعلقة بها خدمات التحاليل والخدمات
الصناعية _خدمات تصميم وتطوير العتاد الحاسوبي
والبرمجيات الحاسوبية

In the name of: sharikt almotakhasison lilanthemeh
waalholol

 شركة المتخصصون لالنظمة والحلول: بأسم

Address: nablus_algama algadedh street tel
_09/2347171

 نابلس_شارع الجامعة الجديدة تلفون: العنوان
2347171/09

Address for Services : nablus_algama algadedh
street tel _09/2347171

 نابلس_شارع الجامعة الجديدة تلفون: عنوان التبليغ
2347171/09
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العــــــدد التاسع

)466(

Trade Mark No.: 23498
In Class: 16
Date: 09/09/2013
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; 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

23498 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/09/09 : التاريخ
 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 منزلية
 اآلالت الكاتبة،  فراشي الدهان أو التلوين،  مواد الفنانين،
 مواد التوجيه والتدريس، )واللوازم المكتبية (عدا األثاث
 مواد التغليف البالستيكية (غير الواردة في، )(عدا األجهزة
، ) الكليشيهات (الراسمات،  حروف الطباعة، )فئات أخرى
) أجهزة وآالت تجليد الكتب (معدات مكتبية، ورق نشاف
 مؤشرات للكتب،  كتيبات،  مساند كتب،  تجاليد كتب،
 مصفات حروف،  كتالوجات،  بطاقات،  تقاويم،  كتب،
 رسوم بيانية،  صور معدة للنقل،  دفاتر يوميات، الطباعة
 مغلفات،  كليشيهات،  كليشيهات حفر،  ناسخات،
،  خرائط جغرافية،  نماذج مطبوعة،  نشرات، )(قرطاسية
 مطبوعات تخطيطية، )محسنات تجزيع (أمشاط تخطيط
ُ
،  بطاقات تهنئة، ورسوم بيانية ونسخ تخيطيطية
) هكتوغراف (آالت نسخ بالجيالتين، )كتب موجزة (أدلة
 بطاقات غير،  فهارس، ) بطاقات دليلية (قرطاسية،
 حجارة،  أحرف الطباعة،  صواني الرسائل، نسيجية
 مطبوعات،  أشغال طباعة حجرية فنية، للطباعة الحجرية
 أدلة، ) ورق نسخ (قرطاسية، ) مجالت (دوريات، حجرية
،  دفاتر،  صحف،  نشرات إخبارية دورية، )(كتب موجزة
) دفاتر قطع (قرطاسية،  دفاتر قطع للكتابة، أرقام الطباعة
) بنتوغراف (أدوات نسخ التصاميم والرسوم،  كراسات،
،  دوريات صور فوتوغرافية، )(معدات رسم
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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

العــــــدد التاسع

 إعالنات،  أجهزة لتركيب الص����ور الفوتوغرافية،  ص����ور،
 طوابع، ) ِخطط (مخطط����ات، م����ن الورق أو ال����ورق المقوى
، منشورات مطبوعة، إعالنات كبيرة،  بطاقات بريدية،بريد
 صور، حروف طباعة، )أجهزة طباعة متنقلة (لوزام مكتبية
 الفتات من، ألبومات، بيانات إعالنية،)مطبوع����ة (مطبوعات
 تذاكر،  تقاويم للمالحظات،الورق أو الورق المقوى

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 Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

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

)467(

Trade Mark No.: 23499
In Class: 38
Date: 09/09/2013
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;
satellite communication services; information about
telecommunication and wireless communication;

23499 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/09/09 : التاريخ
 اإلذاع����ة بالراديو والبث بالتلفزيون،  االتصاالت: من اجل
 اإلتصاالت عبر الطرفيات الحاس����وبية وش����بكات األلياف،
 نقل الرس����ائل والصور عبر، البصرية والبرقيات والتلفون
،  وكاالت األنباء،  معلومات حول االتص����االت، الحاس����وب
 توفير توصيالت، توفير قنوات إتصال للتس����وق عن بعد
 تأجير معدات االتصال، خاصة عبر شبكة حاسوب دولية
وأنظم����ة االتصال الالس����لكي ومعدات الب����ث عبر األقمار
 خدم����ات االتصال،  اإلجتماع����ات ع����ن ُبعد، الصناعي����ة
 خدمات البث واإلرس����ال عبر الكبالت واألقمار، الالس����لكي
،  خدم����ات اإلتصاالت عبر األقم����ار الصناعية، الصناعي����ة
 توجيه، معلومات حول االتصاالت واالتصال الالسلكي

العــــــدد التاسع
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ورب����ط االتصاالت  ،إرس����ال معلومات النص����وص المرئية
والنصوص عن بع����د  ،خدمات البري����د الصوتي  ،خدمات
البث واإلرسال المرئي  ،خدمات االتصال المرئي  ،خدمات
إرسال الرسائل المرئي  ،خدمات سكلية  ،جميع الخدمات
التي تتك����ون بصفة أساس����ية من بث البرام����ج اإلذاعية
والتلفزيونية

;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
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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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

Address for Services:

()468

العالمة التجارية رقم 23500 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/09/09 :
من اجل  :مالبس  ،لباس القدم  ،أغطية الرأس  ،مالبس
داخلية مضادة للعرق  ،مراييل (مالبس)  ،باندانات
(مناديل للرقبة)  ،مالبس للشاطئ  ،أحذية للشاطئ ،
أحزمة (مالبس)  ،أحذية عالية الساق  ،أحذية للرياضة
 ،مشدات للصدر  ،قبعات ذو اطراف امامية (أغطية
للرأس)  ،مالبس للرياضة  ،مالبس من الجلد والجلد
ُ ّ
المقلد  ،معاطف  ،ياقات (مالبس)  ،مباذل  ،أغطية
لألذنين (مالبس)  ،مالبس غبردين  ،طماقات  ،قفازات
(مالبس)  ،قبعات  ،أربطة للرأس (مالبس)  ،كعوب
لألحذية والجوارب  ،برانس (مالبس)  ،مالبس محبوكة
 ،نعال داخلية (ضبانات)  ،جاكيتات (مالبس)  ،صداري
(صدر القميص)  ،ألبسة القدم الجلدية  ،ربطات عنق

Trade Mark No.: 23500
In Class: 25
Date: 09/09/2013
In Respect of: Clothing; footwear; headgear; antisweat underclothing; aprons (clothing); bandanas
(neckerchiefs); beach clothes; beach shoes; belts
;(clothing); boots; boots for sports; brassieres
caps (headwear); clothing for sports; clothing of
leather and of imitations of leather; coats; collars
;)(clothing); dressing gowns; ear muffs (clothing
;)gabardines (clothing); gaiters; gloves (clothing
hats; headbands (clothing); heels for shoes and
;stockings
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hoods (clothing); hosiery; inner soles; jackets
(clothing); jumpers (shirt fronts); leather footwear;
neckties; outer clothing; overalls; overcoats; pants;
parkas; pyjamas; ready-made clothing; sandals;
scarves; shawls; shirts; shoes; shorts; skirts;
slippers; smocks; socks; soles for footwear; spats;
stockings; suits; sweaters; swimsuits; tee-shirts; tips
for footwear; trousers; underclothing; underpants;
uniforms; veils (clothing); waterproof clothing;
welts for shoes; wristbands (clothing)

العــــــدد التاسع

،  معاطف خارجية،  أردية سروالية،  مالبس خارجية،
 مالبس،  بيجامات،  جاكيتات مقلنسة، سراويل داخلية
،  أحذية،  قمصان،  شاالت،  أوشحة،  صنادل، جاهزة
 جوارب،  جالبيب،  أخفاف،  تنانير، سروايل قصيرة
 جوارب،  طماقات للكاحل،  نعال للباس القدم، قصيرة
 قمصان نصف،  أثواب سباحة،  سترات،  بذالت، طويلة
،  مالبس داخلية،  بناطيل،  زخارف لباس القدم، كم
ُ
 مالبس، ) خ ُمر (مالبس،  بزات نظامية، سراويل داخلية
) عصابات للمعصم (مالبس،  سيور لألحذية، مضادة للماء

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 Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

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

)469(

Trade Mark No.: 23501
In Class: 41
Date: 09/09/2013
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);

23501 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/09/09 : التاريخ
،  الترفيه،  التدري���ب،  التعلي���م والتهذيب: م���ن اجل
 تنظيم مسابقات الجمال، األنشطة الرياضية والثقافية
 عروض سينمائية،  حجز المقاعد للعروض المسرحية،
،  إعادة تس���جيل الصوت،  خدم���ات التصوير الرقمي،
 إنتاج األفالم، معلوم���ات عن الترفيه والتربية والتعليم
 خدم���ات العروض بخالف ما كان منها لغايات الدعاية،
 التصوير بالميكروفلم،  عرض تمثيليات حية، واإلعالن
 توفي���ر تجهيزات ُدور،  تأجي���ر األفالم الس���ينمائية،
،  خدمات مراسلي األنباء، السينما
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production, preparation & presentation of
radio and television programmes; production
of shows; production (videotape film); rental
of radio and television sets; radio, television &
cinema entertainment; rental of video cassette
recorders; recording studio services; providing
of entertainment facilities; rental of audio
equipment; rental of camcorders; rental of cinefilms; 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

In the name of: MBC IP FZ-LLC

2013/12/31

العــــــدد التاسع

،  التصوي����ر الفوتوغرافي، تقدي����م التقاري����ر المص����ورة
 إنت����اج وإعداد وع����رض برامج، )تنظي����م حف��ل�ات (ترفيه
 إنتاج،  إنتاج العروض المس����رحية، الراديو والتلفزي����ون
 الترفيه،  تأجير أجهزة الراديو والتلفزيون، أفالم الفيديو
 تأجير مس����جالت، اإلذاع����ي والتلفزيوني والس����ينمائي
 خدمات س����تديوهات، الفيدي����و بالحافظات الش����ريطية
 تأجير معدات،  توفير تس����هيالت الترفي����ه، التس����جيل
 تأجير،  تأجير كاميرات الفيديو، إرسال واستقبال الصوت
 تأجير أجهزة اإلضاءة للمس����ارح أو، األفالم الس����ينمائية
) تأجيربروجكترات (آالت عرض، س����توديوهات التلفزيون
 تأجير مس����جالت،  تأجير مش����اهد العرض، وملحقاته����ا
 تأجير أشرطة الفيديو،  تأجير كاميرات الفيديو، الصوت
 خدمات كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية،
 نشر وكتابة،  ترجمة األفالم،  اس����تديوهات س����ينمائية،
 اإلنتاج، النصوص بخ��ل�اف نص����وص الدعاية واإلع��ل�ان
 توقيت، ) خدم����ات وكاالت التذاكر (ترفي����ه، المس����رحي
،  إعداد أش����رطة الفيديو،  ترجمة، المناس����بات الرياضية
 تنظيم،  تس����جيل أش����رطة الفيديو، إنتاج أفالم الفيديو
 خدمات موس����يقى الرسوم المتحركة، )المباريات (ترفيه
 خدمات،  تنظيم الترفيه الموسيقي والمرئي، الترفيهية
 خدم����ات تقديم عروض س����معية، الترفي����ه الس����معي
 تنظيم،  الترفيه التفاعل����ي، بصري����ة لغاي����ات الترفي����ه
،  إعداد البرام����ج الترفيهية للبث، األحداث الترفيهي����ة
 خدم����ات الترفيه عبر ألعاب، توفير تس����هيالت للترفيه
خدمات األلعاب المقدمة مباشرة (من، الفيديو والكمبيوتر
 توزيع، ش����بكة حاسوب) أو من خالل ش����بكة اتصال أخرى
مسلس��ل�ات تلفزيونية للبث من خالل محطات تلفزيونية
 خدمات برامج،  إخراج برامج اإلذاعة والتلفزيون، مس����تقلة
 توفير المطبوعات اإلكترونية، األنباء للراديو أو التلفزيون
 نشر الكتب،  نش����ر الكتب، )الفورية (غير القابلة للتنزيل
 توفير معلومات عن األنباء، والصحف االلكترونية الفورية
 الخدمات التي هدفها األساس����ي الترفيه أو التس����لية أو،
 ع����روض األعمال الفني����ة أو األدبية المرئية، االس����تجمام
للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية
م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بأسم

العــــــدد التاسع
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العنوان  :مبنى ام بي سي ،الطابق الخامس ،مدينة دبي
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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

Address for Services:

()470

العالمة التجارية رقم 23502 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/09/09 :
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  ،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 ،

Trade Mark No.: 23502
In Class: 16
Date: 09/09/2013
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; 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
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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

العــــــدد التاسع

) ورق نسخ (قرطاسية، ) مجالت (دوريات، مطبوعات حجرية
،  صحف،  نشرات إخبارية دورية، ) أدلة (كتب موجزة،
 دفاتر قطع،  دفاتر قطع للكتابة،  أرقام الطباعة، دفاتر
 بنتوغراف (أدوات نسخ التصاميم،  كراسات، )(قرطاسية
،  صور فوتوغرافية،  دوريات، )والرسوم) (معدات رسم
 إعالنات من،  أجهزة لتركيب الصور الفوتوغرافية، صور
 طوابع بريد، ) ِخطط (مخططات، الورق أو الورق المقوى
،  منشورات مطبوعة،  إعالنات كبيرة،  بطاقات بريدية،
 صور،  حروف طباعة، )أجهزة طباعة متنقلة (لوزام مكتبية
 الفتات من،  ألبومات،  بيانات إعالنية، )مطبوعة (مطبوعات
 تذاكر،  تقاويم للمالحظات، الورق أو الورق المقوى

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 Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

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

)471(

Trade Mark No.: 23503
In Class: 25
Date: 09/09/2013
In Respect of: Clothing; footwear; headgear; antisweat underclothing; aprons (clothing); bandanas
(neckerchiefs); beach clothes; beach shoes; belts
(clothing); boots; boots for sports; brassieres; caps
(headwear); clothing for sports; clothing of leather
and of imitations of leather; coats; collars (clothing);
dressing gowns; ear muffs (clothing); gabardines

23503 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/09/09 : التاريخ
 مالبس،  أغطية الرأس،  لباس القدم،  مالبس: من اجل
 باندانات، ) مراييل (مالبس، داخلية مضادة للعرق
،  أحذية للشاطئ،  مالبس للشاطئ، )(مناديل للرقبة
،  أحذية للرياضة،  أحذية عالية الساق، )أحزمة (مالبس
، ) قبعات ذو اطراف امامية (أغطية للرأس، مشدات للصدر
ّ ُ
 معاطف، المقلد
 مالبس من الجلد والجلد، مالبس للرياضة
، ) أغطية لألذنين (مالبس،  مباذل، ) ياقات (مالبس،

العــــــدد التاسع
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مالبس غبردين  ،طماقات  ،قفازات (مالبس)  ،قبعات
 ،أربطة للرأس (مالبس)  ،كعوب لألحذية والجوارب
 ،برانس (مالبس)  ،مالبس محبوكة  ،نعال داخلية
(ضبانات)  ،جاكيتات (مالبس)  ،صداري (صدر
القميص)  ،ألبسة القدم الجلدية  ،ربطات عنق  ،مالبس
خارجية  ،أردية سروالية  ،معاطف خارجية  ،سراويل
داخلية  ،جاكيتات مقلنسة  ،بيجامات  ،مالبس جاهزة
 ،صنادل  ،أوشحة  ،شاالت  ،قمصان  ،أحذية  ،سروايل
قصيرة  ،تنانير  ،أخفاف  ،جالبيب  ،جوارب قصيرة ،
نعال للباس القدم  ،طماقات للكاحل  ،جوارب طويلة ،
بذالت  ،سترات  ،أثواب سباحة  ،قمصان نصف كم ،
زخارف لباس القدم  ،بناطيل  ،مالبس داخلية  ،سراويل
ُ
داخلية  ،بزات نظامية  ،خ ُمر (مالبس)  ،مالبس مضادة
للماء  ،سيور لألحذية  ،عصابات للمعصم (مالبس)

;(clothing); gaiters; gloves (clothing); hats
;headbands (clothing); heels for shoes and stockings
hoods (clothing); hosiery; inner soles; jackets
;(clothing); jumpers (shirt fronts); leather footwear
;neckties; outer clothing; overalls; overcoats; pants
;parkas; pyjamas; ready-made clothing; sandals
;scarves; shawls; shirts; shoes; shorts; skirts
;slippers; smocks; socks; soles for footwear; spats
stockings; suits; sweaters; swimsuits; tee-shirts; tips
;for footwear; trousers; underclothing; underpants
;uniforms; veils (clothing); waterproof clothing
)welts for shoes; wristbands (clothing

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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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

Address for Services:

()472

العالمة التجارية رقم 23504 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/09/09 :

Trade Mark No.: 23504
In Class: 35
Date: 09/09/2013
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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; publication 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

2013/12/31

العــــــدد التاسع

،  إدارة األعمال،  خدم���ات الدعاية واإلع�ل�ان: من اجل
 خدمات،  تفعيل النش���اط المكتبي، توجي���ه األعمال
 الخدمات التي تؤديها، اإلع�ل�ان بالراديو والتلفزي���ون
مؤسس���ات دعاية وإعالن تمارس االتصال بالجماهير
أو اإلع�ل�ان أو االش���هار ب���كل وس���ائل اإلع�ل�ام فيما
 خدمات تس���جيل، يتعلق بكافة الس���لع أو الخدمات
أو نس���خ أو تحري���ر أو تجمي���ع أو تنظيم المراس�ل�ات
والتجس���يالت الخطي���ة وكذلك اس���تغالل أو تجميع
 خدم���ات الدعاية،اي���ة بيانات حس���ابية أو إحصائية
واإلعالن فيما يتعلق بخدم���ات أخرى كتلك المتعلقة
 وكاالت الدعاية، بالدعاية واإلعالن بالراديو والتلفزيون
 تحديث،  الدعاية واإلع�ل�ان بالطلب البريدي، واإلعالن
،  تأجير المس���احات اإلعالنية، م���واد الدعاية واإلعالن
تنظي���م اإلش���تراكات في خدمات االتص���االت لصالح
 لصق،  إدارة ع���رض أعم���ال فنان���ي التمثيل، الغي���ر
 عرض س���لع على وس���ائط اإلعالم لغايات، اإلعالن���ات
 اإلعالن بالبريد المباشر،  عرض الس���لع، البيع بالتجزئة
 تنظيم،  نس���خ الوثائق،  نش���ر مواد الدعاية واإلعالن،
المع���ارض والع���روض التجارية للغاي���ات التجارية أو
 خدمات العروض،  التنبؤات االقتصادي���ة، اإلعالني���ة
 خدمات إعداد نماذج الدعاية، لغايات الدعاية واإلعالن
 خدمات إقتطاع األخبار، واإلعالن أو ترويج المبيع���ات
 اإلعالن والدعاية، أو المعلومات المهم���ة في الصحف
 إستطالعات الرأي، المباشرة على شبكات الحاس���وب
 نش���ر نصوص الدعاية،  الدعاية واإلع�ل�ان الخارجي،
 تأجير مواد،  اإلع�ل�ان بالراديو والتلفزي���ون، واإلعالن
 البحث،  ترويج المبيع���ات لآلخرين، الدعاي���ة واإلعالن
 كتابة النصوص اإلعالنية، عن كفالة
م.م. ام بي سي اي بي منطقة حرة ذ: بأسم

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

 الضفة- نادر جميل قمصية بيت ساحور: عنوان التبليغ
182 .ب.الغربية ص
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العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23505
In Class: 41
Date: 09/09/2013
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; rental of video cassette
recorders; recording studio services; providing
of entertainment facilities; rental of audio
equipment; rental of camcorders; rental of cinefilms; 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

23505 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/09/09 : التاريخ
،  الترفيه،  التدريب،  التعليم والتهذيب: من اجل
 تنظيم مسابقات الجمال، األنشطة الرياضية والثقافية
 عروض سينمائية،  حجز المقاعد للعروض المسرحية،
،  إعادة تسجيل الصوت،  خدمات التصوير الرقمي،
 إنتاج األفالم، معلومات عن الترفيه والتربية والتعليم
 خدمات العروض بخالف ما كان منها لغايات الدعاية،
،  التصوير بالميكروفلم،  عرض تمثيليات حية، واإلعالن
 توفير تجهيزات ُدور السينما، تأجير األفالم السينمائية
،  تقديم التقارير المصورة،  خدمات مراسلي األنباء،
 إنتاج، ) تنظيم حفالت (ترفيه، التصوير الفوتوغرافي
 إنتاج العروض، وإعداد وعرض برامج الراديو والتلفزيون
 تأجير أجهزة الراديو،  إنتاج أفالم الفيديو، المسرحية
،  الترفيه اإلذاعي والتلفزيوني والسينمائي، والتلفزيون
 خدمات، تأجير مسجالت الفيديو بالحافظات الشريطية
،  توفير تسهيالت الترفيه، ستديوهات التسجيل
 تأجير كاميرات، تأجير معدات إرسال واستقبال الصوت
 تأجير أجهزة اإلضاءة،  تأجير األفالم السينمائية، الفيديو
 تأجيربروجكترات، للمسارح أو ستوديوهات التلفزيون
 تأجير،  تأجير مشاهد العرض، (آالت عرض) وملحقاتها
 تأجير أشرطة،  تأجير كاميرات الفيديو، مسجالت الصوت
 خدمات كتابة السيناريو والبرامج اإلذاعية، الفيديو
 ترجمة األفالم،  استديوهات سينمائية، والتلفزيونية
 نشر وكتابة النصوص بخالف نصوص الدعاية واإلعالن،
، ) خدمات وكاالت التذاكر (ترفيه،  اإلنتاج المسرحي،
 إعداد أشرطة،  ترجمة،توقيت المناسبات الرياضية

العــــــدد التاسع
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الفيديو  ،إنتاج أفالم الفيديو  ،تسجيل أشرطة الفيديو،
تنظيم المباريات (ترفيه)  ،خدمات موسيقى الرسوم
المتحركة الترفيهية ،تنظيم الترفيه الموسيقي
والمرئي ،خدمات الترفيه السمعي ،خدمات تقديم
عروض سمعية بصرية لغايات الترفيه ،الترفيه
التفاعلي ،تنظيم األحداث الترفيهية ،إعداد البرامج
الترفيهية للبث  ،توفير تسهيالت للترفيه ،خدمات
الترفيه عبر ألعاب الفيديو والكمبيوتر ،خدمات األلعاب
المقدمة مباشرة (من شبكة حاسوب) أو من خالل
شبكة اتصال أخرى  ،توزيع مسلسالت تلفزيونية للبث
من خالل محطات تلفزيونية مستقلة ،إخراج برامج
اإلذاعة والتلفزيون ،خدمات برامج األنباء للراديو أو
التلفزيون  ،توفير المطبوعات اإلكترونية الفورية (غير
القابلة للتنزيل)  ،نشر الكتب  ،نشر الكتب والصحف
االلكترونية الفورية ،توفير معلومات عن األنباء ،
الخدمات التي هدفها األساسي الترفيه أو التسلية أو
االستجمام  ،عروض األعمال الفنية أو األدبية المرئية
للجمهور لغايات ثقافية أو ترفيهية أو تعليمية

; 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

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
لإلعالم ،اإلمارات العربية المتحدة

Address: MBC Building, Fifth Floor, Dubai Media
City, United Arab Emirates

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

Address for Services:

()474

العالمة التجارية رقم 23506 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/09/09 :

Trade Mark No.: 23506
In Class: 38
Date: 09/09/2013
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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;
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 التاسع

 اإلذاعة بالراديو والبث بالتلفزيون،  االتصاالت: من اجل
 اإلتصاالت عبر الطرفيات الحاسوبية وشبكات األلياف،
 نقل الرس���ائل والصور، البصري���ة والبرقيات والتلفون
 وكاالت،  معلومات حول االتص���االت، عب���ر الحاس���وب
 توفير،  توفير قنوات إتصال للتس���وق عن بعد، األنباء
 تأجير، توصيالت خاصة عبر ش���بكة حاس���وب دولية
معدات االتصال وأنظمة االتصال الالس���لكي ومعدات
،  اإلجتماع���ات عن ُبعد، الب���ث عبر األقم���ار الصناعية
 خدمات البث واإلرس���ال، خدمات االتصال الالس���لكي
 خدمات اإلتصاالت عبر، عبر الكبالت واألقمار الصناعية
 معلومات حول االتصاالت واالتصال، األقمار الصناعية
 إرسال معلومات،  توجيه وربط االتصاالت، الالس���لكي
 خدمات البريد، النص���وص المرئية والنصوص عن بعد
 خدمات،  خدمات البث واإلرس���ال المرئ���ي، الصوت���ي
،  خدمات إرس���ال الرس���ائل المرئي، االتص���ال المرئي
 جميع الخدمات التي تتكون بصفة، خدمات س���كلية
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 Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

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

)475(

Trade Mark No.: 23507
In Class: 29
Date: 09/09/2013

23507 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/09/09 : التاريخ

العــــــدد التاسع
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من اجل  :اللحوم واألس���ماك والطي���ور الداجنة ولحوم
الصي���د  ،مس���تخرجات اللحوم  ،الفواك���ه والخضروات
المحفوظ���ة والمجففة والمطهية  ،الجل���ي والمربيات
وصلصات الفواك���ه  ،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 صناعات األغذية والعجائن الفاخرة

In the name of: Food & Fine Pastries Manufacturing
Company

العنوان  :ص ب  ,8960جدة  ,21492المملكة العربية
السعودية

Address: P.O. Box 8960, Jeddah 21492, Saudi
Arabia

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

Address for Services:

()476

العالمة التجارية رقم 23512 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/09/09 :
م���ن اجل  :القه���وة والش���اي والكاكاو والس���كر واألرز
والتابيوكا والس���اجو وما يقوم مق���ام القهوة  ،الدقيق
والمس���تحضرات المصنوع���ة م���ن الحب���وب  ،الخب���ز
والمعجن���ات والحلويات  ،والحلوى المثلجة  ،العس���ل
ودب���س الس���كر ،الخميرة ومس���حوق الخب���ازة  ،الملح
والخردل والخل الصلصات (التوابل)  ،البهارات ،الثلج
بأسم  :شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة

Trade Mark No.: 23512
In Class: 30
Date: 09/09/2013
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: Food & Fine Pastries
Manufacturing Company

العنوان  :ص ب  ,8960جدة  ,21492المملكة العربية
السعودية

Address: P.O. Box 8960, Jeddah 21492, Saudi
Arabia

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

Address for Services:
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العــــــدد التاسع

)477(

Trade Mark No.: 23513

23513 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 09/09/2013

2013/09/09 : التاريخ

In Respect of: Adhesive tapes for body application;
adhesive tapes for medical purposes

 اشرطة الصقة, اشرطة الصقة للجسم: من اجل
للغايات الطبية

In the name of: Spidertech Inc.

. سبايدرتيك انك: بأسم

Address: 3370 Pharmacy Avenue, Scarborough,
Ontario M1W 3K4, Canada

 اونتاريو, سكاربورو, فارماشي افنيو3370 : العنوان
 كندا,4كي3 دبليو1ام

Address for Services:

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

)478(

Trade Mark No.: 23514
In Class: 41
Date: 09/09/2013
In Respect of: Providing information, instruction
and educational services in the field of adhesive
tapes for body application; manufacture and sale of
adhesive tapes for body application
In the name of: Spidertech Inc.

23514 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/09/09 : التاريخ
 خدمات المعلومات والتعليمات والتعليم في: من اجل
مجال االشرطة الالصقة للجسم وفي مجال انتاج وبيع
االشرطة الالصقة للجسم
. سبايدرتيك انك: بأسم

Address: 3370 Pharmacy Avenue, Scarborough,
Ontario M1W 3K4, Canada

 اونتاريو, سكاربورو, فارماشي افنيو3370 : العنوان
 كندا,4كي3 دبليو1ام

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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()479

Trade Mark No.: 23516

العالمة التجارية رقم 23516 :

In Class: 8

في الصنف 8 :
التاريخ 2013/09/09 :

Date: 09/09/2013

من اجل  :ماكنات حالقة

In Respect of: shaving machine

بأسم  :شركة شنغهاي لالستيراد والتوزيع

In the name of: sharekat shanghai le -al,sterad
watawzee

العنوان  :رام الله  -شارع القدس  -بالقرب من بنك
القاهرة عمان

Address: ramallah-jerusalem st .-near cairo amman
bank

عنوان التبليغ  :رام الله  -شارع القدس  -بالقرب من
بنك القاهرة عمان

Address for Services : ramallah-jerusalem st .-near
cairo amman bank

()480

العالمة التجارية رقم 23517 :
في الصنف 11 :
التاريخ 2013/09/10 :
من اجل  :من أجل أجهزة تدفئة وتبريد
بأسم  :شركة فايزمان ويريك ذ.م.م.

Trade Mark No.: 23517
In Class: 11
Date: 10/09/2013
In Respect of: Heating and cooling Equipment
In the name of: Viessmann werke GmbhH &Co

العنوان  :فيسمان ستراب  35107اليندروف (ايدير)
المانيا

Address: ViessmannstraBe 35107 ALLendorf
(Eder) Germany

عنوان التبليغ  :البيرة  -مقابل ابراج وطنية 022952117

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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العالمة التجارية رقم 23518 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/09/09 :
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
 ،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

Trade Mark No.: 23518
In Class: 16
Date: 09/09/2013
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; 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

2013/12/31
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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

العــــــدد التاسع

 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

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 Media
City, United Arab Emirates

 مدينة دبي، الطابق الخامس، مبنى ام بي سي: العنوان
 اإلمارات العربية المتحدة،لإلعالم

Address for Services:

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

)482(

Trade Mark No.: 23519
In Class: 30
Date: 10/09/2013
In Respect of: Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based
beverages chocolate-based beverages, macaroni,
meat pies, vermicelli, products of patisserie and
bakery, desserts, honey, propolis, flavourings for
foods, yeast, baking powder, natural preparations
for improving the shape and colour of flour products,
and preserving them; any kind of flour, semolina,
starch, sugar, lump sugar, powdered sugar, teas, iced
tea, confectionery, Turkish delight, frozen yoghurt,
chocolates, chocolate products, products covered
with chocolate and candy, biscuits, crackers, wafers,

23519 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/09/10 : التاريخ
 مشروبات أساسها القهوة، الكاكاو، البن: من اجل
، المعكرونة، مشروبات أساسها الشوكوال،أو الكاكاو
، منتوجات الباتيسري والمخبز، الشعيرية،فطائر اللحم
، الخميرة، منكهات الطعام، دنج، العسل،الحلويات
 المستحضرات الطبيعية لتحسين،مسحوق الخبز
 أي نوع من، الطحين وحفظهم،شكل ولون منتوجات
، بودرة السكر، سكر مبلور، سكر، نشاء، السميد،الطحين
، اللبن المثلج، الراحة، المعجنات، الشاي المثلج،الشاي
 المنتجات المغطاة، منتجات الشوكوال،الشوكوال

العــــــدد التاسع
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بالشوكوال والسكاكر ،البسكوت ،المقرمشات ،الرقائق،
حلوى منوعة(كوكولينز) ،الفطائر ،الكاتو ،شوكوال
وسكاكر محشوة بالكراميل ،علكة ،بوظة آيس كريم،
ثلوج صالحة لألكل ،ملح ،الحبوب ومنتجاتها.

cocolins, tarts, cakes, chocolates and candies with
caramel filling, chewing gum, ice creams, edible
ices, salt, cereals and their products.

بأسم  :سولين سيكوالتا غيدا سانايي في تيكاريت
أنونيم سيركيتي

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

العنوان  .2 :اورغنايز سنايي بولغيزي  83221نولو
كادي رقم ,28 :سهيتكاميل  ،غازيانتيب  ,تركيا

Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu
Cad. No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

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

Address for Services:

()483

العالمة التجارية رقم 23520 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/09/10 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية ،تحديدا عقاقير
ساتيوكين المثبطة؛ مستحضرات صيدلية تؤثر نوعيا
في نظام المناعة؛ مستحضرات صيدلية لمعالجة
بعض انواع السرطان وامراض الدم وأمراض المناعة.
بأسم  :سيلغيني كوربوريشن

Trade Mark No.: 23520
In Class: 5
Date: 10/09/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations,
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical
;preparations that modulate the immune system
pharmaceutical preparations for the treatment of
certain cancers, blood diseases and immune-related
diseases.
In the name of: Celgene Corporation

العنوان  86 :موريس أفينيو  ،سوميت  ،نيو جرسي
 ، 07901الواليات المتحدة األمريكية

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, USA.

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23521

العالمة التجارية رقم 23521 :

In Class: 21

في الصنف 21 :

Date: 10/09/2013

التاريخ 2013/09/10 :

In Respect of: pressure cooker

من اجل  :طنجر ضغط

In the name of: sharikat al muazioon alarab altigarieh

بأسم  :شركة الموزعون العرب التجارية
العنوان  :الخليل –عيصى بالقرب من مدرسة سيدنا
ابراهيم

Address: al khalil issa

عنوان التبليغ  :الخليل –عيصى بالقرب من مدرسة سيدنا
ابراهيم

Address for Services : al khalil issa

()485

العالمة التجارية رقم 23522 :
في الصنف 21 :

Trade Mark No.: 23522
In Class: 21

التاريخ 2013/09/10 :

Date: 10/09/2013

من اجل  :طناجر ضغط

In Respect of: presuure cookers

بأسم  :شركة الموزعون العرب التجارية

In the name of: sharikat al muazioon alarab
altigarieh

العنوان  :الخليل –عيصى بالقرب من مدرسة سيدنا ابراهيم

Address: al khalil issa

عنوان التبليغ  :الخليل –عيصى بالقرب من مدرسة
سيدنا ابراهيم

Address for Services : al khalil issa

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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Trade Mark No.: 23523

العالمة التجارية رقم 23523 :

In Class: 21

في الصنف 21 :
التاريخ 2013/09/10 :

Date: 10/09/2013

من اجل  :طناجر ضغط

In Respect of: pressure cookers
In the name of: sharikat al muazioon alarab
altigarieh

بأسم  :شركة الموزعون العرب التجارية
العنوان  :الخليل –عيصى بالقرب من مدرسة سيدنا
ابراهيم

Address: al khalil issa

عنوان التبليغ  :الخليل –عيصى بالقرب من مدرسة
سيدنا ابراهيم

Address for Services : al khalil issa

()487

العالمة التجارية رقم 23525 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/09/10 :
من اجل  :تسجيالت الموسيقى الصوتية ،االسطوانات
المسجلة مس���بقا والكاسيتات السمعية واالسطوانات
المتراصة واالقراص المدمجة المتضمنة للموس���يقى
والغنائي���ات ،اش���رطة الفيدي���و المس���جلة مس���بقا
المتضمنة للموس���يقى الترفيهية ،اسطوانات ليزرية
المتضمنة للموسيقى الترفيهية ،اسطوانات الفيديو

Trade Mark No.: 23525
In Class: 9
Date: 10/09/2013
In Respect of: Sound recordings; prerecorded,
audio cassettes, compact discs and CD-Roms
music and lyrics; prerecorded video tapes featuring
musical entertainment; laser discs featuring musical
entertainment, multimedia software recorded on
CD-Rom featuring musical entertainment.

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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المتضمنة للموس���يقى الترفيهية ،انظمة الحاس���وب
المتع���ددة المعلوماتي���ة مس���جلة على ق���رص مدمج
تتضمن موسيقى ترفيهية.
بأسم  :شركة قصر المؤتمرات في البرك السليمانية

In the name of: Convention Palace in the Solomon›s
Pool
Address: Bethlehem, Palestine

العنوان  :بيت لحم ،فلسطين
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 والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()488

العالمة التجارية رقم 23526 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/09/10 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن والترويج.
بأسم  :شركة قصر المؤتمرات في البرك السليمانية
العنوان  :بيت لحم ،فلسطين
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب ,74رام الله

Trade Mark No.: 23526
In Class: 35
Date: 10/09/2013
In Respect of: Advertising and promotional
services.
In the name of: Convention Palace in the
Solomon›s Pool
Address: Bethlehem, Palestine
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 التاسع

2013/12/31
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العالمة التجارية رقم 23527 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/09/10 :
من اجل  :تنظيم وتوزيع بث و/او برامج التلفاز عن طريق
الشبكات الالسلكية والكوابل ،نقل االفالم وبرامج التلفاز
والتيليتيكست والفيديوتيكست او بثها ،تنظيم ومنح
امكانية الوصول للمستعملين لشبكات االتصال المختلفة
وتشمل الطلبات المتفاعلة وتحديدا لتوزيع البيانات،
تجميع وتوزيع ونقل الرسائل والتقارير الصحفية وبيانات
ابحاث السوق (وتشمل استعمال الوسائل االلكترونية
و/او الحاسوب) ،نقل الصوت والصور عن طريق االقمار
الصناعية) ،بث البيانات المعالجة وغير المعالجة عن
طريق االقمار الصناعية ،تنزيل وتحديث عمل أنظمة
الحاسوب عن طريق الكوابل او القمر الصناعي ،بث برامج
التلفاز المدفوعة وتشمل الفيديو على الطلب والدفع لكل
مشهد وكذلك لالخرين كلوحة رقمية ،الخدمات الفورية
االلكترونية والنقل وتحديدا نقل المعلومات والرسائل
وتشمل البريد االلكتروني ،تشغيل شبكات االتصال
بمساعدة تكنولوجيا وسائل االعالم المتعددة الرقمية،
جميعها مشمولة في الصنف .38
بأسم  :شركة قصر المؤتمرات في البرك السليمانية
العنوان  :بيت لحم ،فلسطين
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون،
ص.ب ,74رام الله

Trade Mark No.: 23527
In Class: 38
Date: 10/09/2013
In Respect of: Organisation and distribution of
television broadcasts/programs via wireless and
cable networks; transmitting of film, television,
;teletext and videotext programs or broadcasts
arranging and granting access to users for various
communications networks, including for interactive
;applications, in particular for data distribution
gathering, delivering and transmitting messages,
press reports and market research data (including
;)using electronic means and/or by computer
;transmission of sound and images by satellite
broadcasting processed and unprocessed data by
satellite; loading and updating operating software
by cable or satellite; broadcasting pay-TV, including
video-on-demand and pay-per-view, also for
others as a digital platform; on-line services and
transmissions, namely transfer of information and
messages including e-mail; operating a teleshopping
channel; operating communications networks
with the aid of digital multimedia technology; all
included in class 38.

In the name of: Convention Palace in the
Solomon›s Pool
Address: Bethlehem, Palestine
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 التاسع

2013/12/31

351

()490

Trade Mark No.: 23528

العالمة التجارية رقم 23528 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 11/09/2013

التاريخ 2013/09/11 :
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

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,mustar
d,vinegar,sauces condiments) ,spices,ice

بأسم  :شركة محالت العجاوي التجارية

In the name of: Sharekat Mahalat ALajjawi AL Tejareah
Address: Ajja –Jenin

العنوان  :عجة  -جنين

Address for Services : Ajja –Jenin

عنوان التبليغ  :عجة  -جنين

()491

العالمة التجارية رقم 23529 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/09/11 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات  :خدمات
االيواء المؤقت
بأسم  :شركة النخبة لالستيراد والتصدير
العنوان  :رام الله -دوار الساعة
عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7

Trade Mark No.: 23529
In Class: 43
Date: 11/09/2013
In Respect of: services for providing food and drink
, temporary accommodation
In the name of: Sharekat Al Nokhba lel Esteerad
wal Tasdeer
Address: ramallah - dawar al saa
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العالمة التجارية رقم 23530 :
في الصنف 6 :
التاريخ 2013/09/11 :
من اجل  :المعادن غير المشغولة والمشغولة جزئيًا
والسبائك الخاصة بها– مراسي المراكب– السنادين–
األجراس– مواد البناء المصبوبة والمدلفنة– القضبان
وغيرها من المواد المعدنية التي تستخدم في الطرق
الحديدية– السالسل (عدا السالسل الخاصة بجر
العربات)– الحبال المعدنية واألسالك (غير الكهربائية)
ما يتعلق بضاعة األقفال– المواسير واألنابيب
المعدنية– الخزائن والصناديق لحفظ النقود– الكرات
المصنوعة من الصلب– عال الخيل (الحداوى) المسامير
العادية والملولبة (القالووظ) البضائع األخرى (غير
واردة ضمن فئات أخرى) والمصنوعة من معادن نفيسة
خامات المعادن .اقراص فيبر تستخدم للقص و الجلخ
بأسم  :شركة ايجلفكس ابريسف
العنوان  :الخليل شارع قيزون ص.ب176.
عنوان التبليغ  :الخليل شارع قيزون ص.ب176.

Trade Mark No.: 23530
In Class: 6
Date: 11/09/2013
;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: eagleflex abrasives company
Address: hebron p.o. box 176
Address for Services : hebron p.o. box 176

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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Trade Mark No.: 23531

العالمة التجارية رقم 23531 :

In Class: 38

في الصنف 38 :

Date: 11/09/2013

التاريخ 2013/09/11 :

In Respect of: news agency

من اجل  :وكالة انباء
بأسم  :عنان عيسى حسن نجيب

In the name of: Anan Essa Hassn Najeeb

العنوان  :القدس – ضاحية الرام

Address: Jerusalem – Al Ram
Address for Services:

عنوان التبليغ  :البلدة القديمة  ,ص ب 66713 :
 ,الهاتف , 0526439868 :بريد الكتروني :
quds1924@hotmail.com

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

()494

العالمة التجارية رقم 23532 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/09/12 :

Trade Mark No.: 23532
In Class: 3
Date: 12/09/2013

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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من اجل  :مستحضرات التبيض ومواد اخرى تستعمل
للغسيل ،مستحضرات التنظيف والتلميع والفرك
والكشط والمطهرات  ،الصابون والعطور والزيوت
العطرية ،مستحضرات التجميل  ،كريمات سائلة
للشعر والجسم  ،رغوة االستحمام  ،الشامبوهات،
مطريات الشعر ،الكريمات والجل وكريمات ترطيب
البشرة ،مساحيق التبرج ،مساحيق الزينة  ،مسنحضرات
ما بعد الحالقة  ،مستحضرات التجميل ،مستحضرات
الحماية من االشعة الشمسية ومزيالت الروائح الكريهة
لالستعمال الشخصي  ،مستحضرات تنظيف االسنان

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,make-up preparations, preparations for
solar radiation protection, deodorants for personal
use,dentifrices

In the name of: Riyad Ahamd Said Thaher

بأسم  :رياض احمد سعيد ظاهر
العنوان  :جنين  -شارع حيفا  -عمارة ابو رياض الظاهر

Address: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat Abu Riyad
Al Thaher

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

Address for Services : Jenin - Sharea Hiefa .
Amarat Abu Riyad Al Thaher

()495

العالمة التجارية رقم 23533 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/09/12 :
من اجل  :مستحضرات التجميل ومستحضرات
ومساحيق الزينة للعناية بالبشرة والشعر ،غسول
للجسم ،منظفات الوجه ،مقشرات الوجه.
بأسم  :جونسون اند جونسون

Trade Mark No.: 23533
In Class: 3
Date: 12/09/2013
In Respect of: Cosmetics and toiletry products for
;the care of skin and hair; body wash; cleansers
facial scrubs.
In the name of: Johnson & Johnson

العنوان  :شركة من نيوجيرسي ،ون جونسون اند
جونسون بالزا ،نيو برانزويك ،نيو جيرسي،08933 ،
الواليات المتحدة االمريكية

Address: a New Jersey Corporation of One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New
Jersey, 08933 U.S.A.

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

Address for Services:

2013/12/31
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العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23534

23534 : العالمة التجارية رقم

In Class: 36

36 : في الصنف

Date: 12/09/2013

2013/09/12 : التاريخ

In Respect of: Charitable fund raising; organization
of collections and payments of funds for charitable
purposes.

 تنظيم جمع، جلب االموال الغراض خيرية: من اجل
.ودفع االموال الغراض خيرية

In the name of: Mahmound Abbas Foundation
Jameia

 جمعية مؤسسة محمود عباس: بأسم

Address: Alqaser Building, 5th floor, Ramallah,
Palestine

، رام الله، الطابق الخامس، عمارة القصر: العنوان
فلسطين

Address for Services:

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

)497(

Trade Mark No.: 23535
In Class: 36
Date: 12/09/2013

23535 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/09/12 : التاريخ

In Respect of: Charitable fund raising; organization
of collections and payments of funds for charitable
purposes.

 تنظيم جمع، جلب االموال الغراض خيرية: من اجل
.ودفع االموال الغراض خيرية

In the name of: Mahmound Abbas Foundation
Jameia

 جمعية مؤسسة محمود عباس: بأسم

2013/12/31

356

العــــــدد التاسع

Address: Alqaser Building, 5th floor, Ramallah,
Palestine

، رام الله، الطابق الخام���س، عم���ارة القص���ر: العن���وان
فلسطين

Address for Services:

، محامون، عزيز وفؤاد ورجا شحادة: عنوان التبليغ
رام الله,74 ب.ص
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Trade Mark No.: 23536

23536 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 16/09/2013

2013/09/16 : التاريخ

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary and
health ,and baby foods and sick ,plasters,dressings
and materials used in dental fillings,and wax used
in detistry and sterilzation materials and preparation
for the deadly herbs and harmful insects

واطعمة,والصحية, المستحضرات الصيدلية: من اجل
االطفال والمرضى واللصقات والضمادات والمواد
والشمع المستعمل في,المستعملة في حشو االسنان
طب االسنان ومواد التعقيم والمستحضرات القاتلة
لالعشاب المضرة والحشرات

In the name of: sharikat jala care letaswik mawad
al tantheef wa altagmeel

 شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف: بأسم
م.خ.والتجميل م

Address: Beit jala - al sahel street

 شارع السهل-  بيت جاال: العنوان

Address for Services : Beit jala - al sahel street

 شارع السهل-  بيت جاال: عنوان التبليغ

)499(

Trade Mark No.: 23539
In Class: 29
Date: 16/09/2013

23539 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/09/16 : التاريخ

2013/12/31
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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 التاسع

 حليب، حليب هالمي، مسحوق الحليب، حليب: من اجل
 منتجات الحليب وخاصة حلوى،منكه 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

)500(

Trade Mark No.: 23540
In Class: 29
Date: 16/09/2013
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.

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

23540 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/09/16 : التاريخ
 حليب، حليب هالمي، مسحوق الحليب، حليب: من اجل
 منتجات الحليب وخاصة حلوى،منكه 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

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23541

العالمة التجارية رقم 23541 :

In Class: 29

في الصنف 29 :

Date: 16/09/2013

التاريخ 2013/09/16 :
من اجل  :حليب ،مسحوق الحليب ،حليب هالمي ،حليب
منكه 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.

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون
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:

()502

العالمة التجارية رقم 23542 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/09/16 :

Trade Mark No.: 23542
In Class: 29
Date: 16/09/2013

2013/12/31
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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 التاسع

 حليب، حليب هالمي، مسحوق الحليب، حليب: من اجل
 منتجات الحليب وخاصة حلوى،منكه 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

)503(

Trade Mark No.: 23543
In Class: 30
Date: 16/09/2013
In Respect of: 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.

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

23543 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/09/16 : التاريخ
، مشروبات أساسها الكاكاو، شوكوالتة، كاكاو: من اجل
، أرز منتفخ، سكر،مشروبات أساسها الشوكوالتة
، حبوب الفطور،مستحضرات مصنوعة من الحبوب
، كعك الوفل، بسكويت رقيق،)بسكويت (حلو أو مالح
أو مغلفة/ وجميع هذه المنتجات سادة و، فطائر،كيك
 مثلجات، منتجات الحلويات،أو منكهة/أو محشوة و/و
 مثلجات صالحة لألكل محضرة أساسًا من،صالحة لألكل
 المثلجات المائية،) البوظة (اآليسكريم،اللبن الرائب
 لبن رائب مجمد (مثلجات،)(مثلجات صالحة لألكل
. مثلجات منكهة،)صالحة لألكل
 كومباني جيرفيس دانون: : بأسم

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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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:

()504

Trade Mark No.: 23544

العالمة التجارية رقم 23544 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 16/09/2013

التاريخ 2013/09/16 :
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.

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون
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:

()505

العالمة التجارية رقم 23545 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/09/16 :

Trade Mark No.: 23545
In Class: 5
Date: 16/09/2013

العــــــدد التاسع
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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.

In the name of: COMPAGNIE GERVAIS
DANONE

بأسم  : :كومباني جيرفيس دانون
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:

()506

العالمة التجارية رقم 23546 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/09/16 :

Trade Mark No.: 23546
In Class: 5
Date: 16/09/2013

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:

العــــــدد التاسع
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()507

Trade Mark No.: 23547

العالمة التجارية رقم 23547 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 16/09/2013

التاريخ 2013/09/16 :
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.

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.

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:

()508

العالمة التجارية رقم 23548 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/09/16 :

Trade Mark No.: 23548
In Class: 32
Date: 16/09/2013

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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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.

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.

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:

()509

العالمة التجارية رقم 23549 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/09/16 :
من اجل  :برنامج تطبيقات للكمبيوتر والهاتف الجوال
واالجهزة اللوحيه وخصوصا برنامج خاص بالوالء
والحوافز والمكافآت للزبائن

Trade Mark No.: 23549
In Class: 9
Date: 16/09/2013
In Respect of: software ( application ) for
computers , mobile phones and computer tablets
namely ; software for customer loyalt , rewards and
incentives programs

بأسم  :انسبريتي فنتورز انكربوريتد

In the name of: Ensperity Ventures Incorporated

العنوان  116 :الشارع الرئيسي صندوق بريد 3324
طريق تاون تورتوال جزر فيرجين الربيطانية

Address: 116 Main Street P.O BOX 3324, Road
Town Tortoia British virgin Islamds

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

Address for Services:

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

)510(

Trade Mark No.: 23550

23550 : العالمة التجارية رقم

In Class: 29

29 : في الصنف

Date: 17/09/2013

2013/09/17 : التاريخ

In Respect of: jameed, dairy , cheese, vegetable
oils, tomato paste , kamar eddin, pickles, canned
vegetables, and dried fruits

 رب، الزيوت النباتية، االجبان، االلبان،  الجميد: من اجل
 والفواكة، الخضار المعلبة،  مخلالت، قمر الدين،البندور
المجففة

In the name of: Mahalat Abdel Kareem Hassoneh
Lel Mawad El Gethaeyah
Address: Amman, Down Town, Jordan Po Box :
7528-11118

 محالت عبد الكريم حسونة للمواد الغذائية: بأسم
 ص- 7528- 11118  االردن، وسط البلد، عمان: العنوان
ب.

Address for Services:

38002 :  ب.  ص-  رام الله: عنوان التبليغ

)511(

Trade Mark No.: 23554
In Class: 21

23554 : العالمة التجارية رقم
21 : في الصنف

Date: 18/09/2013

2013/09/18 : التاريخ

In Respect of: hardware

 ادوات منزلية: من اجل

In the name of: OMAR FATHI DAWOUD
EOMOOR
Address: YABAD - WASAT ALBALAD
Address for Services : YABAD - WASAT
ALBALAD

 عمر فتحي داود عمور: بأسم
 وسط البلد-  يعبد: العنوان
 وسط البلد-  يعبد: عنوان التبليغ

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

)512(

Trade Mark No.: 23555

23555 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 18/09/2013

2013/09/18 : التاريخ

In Respect of: Tobacco; smokers› articles; matches

 التبغ وادوات المدخنين والثقاب: من اجل

In the name of: RIYAD HELMI
ABEDALRAHEEM HUSEEN

 رياض حلمي عبد الرحيم حسين: بأسم

Address: NABLUS_BAZARYA_JAWWAL
0599382378
Address for Services : NABLUS_BAZARYA_
JAWWAL 0599382378

0599382378  نابلس _بزاريا _جوال: العنوان
0599382378  نابلس _بزاريا _جوال: عنوان التبليغ

)513(

Trade Mark No.: 23556
In Class: 38
Date: 18/09/2013
In Respect of: Broadcasting Services
In the name of: OCC Establishment

23556 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/09/18 : التاريخ
 خدمات البث: من اجل
 او سي سي استابليشمانت: بأسم

Address: Staedtle 36, FL-9490 Vaduz,
Liechtenstein

, فادوز9490- اف ال,36  ستايدتلي: العنوان
ليختنشتاين

Address for Services:

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

العــــــدد التاسع
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()514

Trade Mark No.: 23557

العالمة التجارية رقم 23557 :

In Class: 41

في الصنف 41 :

Date: 19/09/2013

التاريخ 2013/09/19 :
من اجل :تأجير االفالم السينمائية  ,عرض تمثيالت
حية تزويد العارضين للفنانين ,ستوديوهات صناعة
االفالم السينمائية ,قاعات موسيقية,تنظيم الحفالت
الراقصة,انتاج برامج الراديو والتلفزيون,انتاج العروض
المسرحية ,انتاج افالم الفيديو  ,تأمين توفير قاعات
التسلية  ,خدمات كتابة السيناريو واالبداع واالذاعة
والتلفزيون  ,تأمين مشاهد تمثيلية واستديوهات
سينمائية  ,تنظيم وادارة حفالت موسيقية وقاعات
موسيقية

In
Respect
of:
MOTION
PICTURES
,PERFORMANCES,
MODELLING
FOR
ARTISTS, MOVIE STUDIOS,MUSIC -HALLS
,ORGANIZATION OF BALLS, PRODUCTION
OF RADIO AND TELEVISION PROGRAMMES,
PRODUCTION OF SHOWS, PRODUCTION
VIDEOTAPE FILM, PROVIDING AMUSEMENT
ARCADE
SERVICES,
BOOKING
OF
SEATS
FOR
SHOWS,
SCRIPTWRITING
SERVICES,SCRIPTWRITING
SERVICES,
SCRIPTWRITING SERVICES, SHOW SCENERY,
STUDIOS MOVIE
In the name of: SALEEM AHMAD SALEEM
DABEEK

بأسم  :سليم احمد سليم دبيك
العنوان  :نابلس_ عمارة ابورعد _الطابق الثاني _شارع
الجامعة

Address: NABLUS AMARET ABOURAED
_ALTABEQ ALTANY _SHRE ALJAMA

عنوان التبليغ  :نابلس_عمارة ابورعد _الطابق الثاني
_شارع الجامعة

Address for Services : NABLUS AMARET
ABOURAED _ALTABEQ ALTANY _SHRE ALJAMA

()515

العالمة التجارية رقم 23558 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/09/19 :

Trade Mark No.: 23558
In Class: 9
Date: 19/09/2013

العــــــدد التاسع

2013/12/31

من اجل  :برمجيات الحاس���وب ،أجهزة الحاس���وب ،قطع
وأجزاء الحاسوب ،أشباه الموصالت ،المعالجات المصغرة
وغيرها من أجهزة أش���باه الموصالت ،الدارات المتكاملة،
مجموعات رقاقات الدارات المتكاملة الخاصة بالحاسوب،
اللوحات األم للحواس���يب ،الحواسيب الصغيرة ،محطات
العمل الحاسوبية ،معالجات البرمجيات القابلة للبرمجة،
الحواسيب الصغيرة الخفيفة غير المكلفة والحواسيب
الصغي���رة وأجه���زة الحاس���وب الش���خصية المحمولة،
الحواس���يب المحمول���ة ،الحواس���يب المحمول���ة باليد،
الحواسيب لصغيرة العاملة باللمس ،أجهزة الحواسيب
الطرفي���ة الملحقة ،المس���اعدات الرقمية الش���خصية،
ّ
البرمجيات األساس���ية المخزنة بالحواس���يب وبرمجيات
األنظمة العاملة ،قطع وبرمجيات الحواس���يب وش���بكات
االتص���ال ،أجه���زة الخ���ادم (الحواس���يب الرئيس���ية)،
مح���والت ش���بكات الحاس���وب ومفاتي���ح التحوي���ل
وموزع���ات التوصيل والرب���ط بين الحواس���يب وأجهزة
ربط الحواس���يب ،أجهزة المودم الالس���لكية والسلكية
وبطاقات وأجهزة االتصاالت ،الهواتف النقالة ،الهواتف
الذكي���ة ،إكسس���وارات وقطع ول���وازم وأجهزة الفحص
ّ
الخاصة بما س���بق ذكره من بضائ���ع ،األدوات واألجهزة
اإللكترونية االس���تهالكية ،أجهزة التلفاز ومش���غالت
الموس���يقى الرقمية ومش���غالت ام بي  3والمس���جالت
ومش���غالت األق���راص المضغوطة وأجهزة التس���جيل
والنس���خ ومش���غالت أقراص الفيديو الرقمية واألجهزة
المس���تخدمة للتس���جيل واألجهزة المصدرة لألصوات
وأجهزة النس���خ واألجهزة الرقمية الش���خصية وأجهزة
تس���جيل أش���رطة الفيديو وآالت التصوير والتسجيل
الرقمية والهواتف الخلوية ومنتجات المس���رح المنزلي
وألعاب الفيديو والسواقات الصوتية وسواقات الفيديو
وكاميرات الفيديو ،بطاقات الرسومات ووحدات معالجة
الرسومات ووحدات تحديد المواقع العالمية ومجموعات
الرقاقات للرسومات ومعالجات الرؤية ومعالجات الرؤية
المس���اعدة وأجهزة وبرمجيات وقطع الدعم واإلس���ناد،
أجه���زة الحاس���وب المس���تخدمة إلدارة الرعاية الطبية
واألجهزة الطبية الحاس���وبية لتتبع ومراقبة إحصائيات
المرضى والمعلومات الصحية.

367
;In Respect of: Computer software; computers
computer
;hardware
;semiconductors
;microprocessors and other semiconductor devices
integrated circuits; computer chipsets; computer
;motherboards
;microcomputers
computer
;workstations; software programmable processors
netbooks, notebook and laptop computers; portable
;computers; handheld computers; tablet computers
;computer peripherals; personal digital assistants
;computer firmware and operating system software
computer and telecommunications networking
hardware and software; servers; computer network
adapters, switches, routers and hubs; wireless
and wired modems and communication cards
;and devices; mobile telephones; smart phones
accessories, parts, fittings and testing apparatus for
the aforementioned goods; appliances and consumer
electronic devices; televisions, digital music
players, mp3 players, stereos, cd players, recorders
and burners, DVD players, recorders, creators and
burners, personal digital devices, VCR’s, digital
cameras and recorders, cellular phones, home
theater products, video games, audio drivers, video
drivers, video cameras; graphics cards, graphic
processing units, GPU’s, graphic chipsets, visual
processors, visual co?processors, supporting
devices, software, and hardware; computer medical
healthcare management devices and computer
medical devices for tracking and monitoring patient
statistics and health information.
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In the name of: Intel Corporation

بأسم  :إنتيل كوربوريشن
العنوان  2200 :ميشيون كوليج بوليفارد  ،سانتا كالرا ،
كاليفورنيا  ، 8119 – 95052الواليات المتحدة األمريكية

Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA

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

Address for Services:

()516

العالمة التجارية رقم 23559 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2013/09/19 :
من اجل  :خدمات تطوير تطبيقات البرمجيات وخدمات
برام���ج تطوير البرمجيات وخدم���ات اإلنترنت وخدمات
اس���تخدام ش���بكات أجهزة الخادم البعي���دة من خالل
اإلنترنت ،خدمات إدارة المحتويات إلكترونيا عبر شبكة
اإلنترن���ت ،خدمات توفي���ر برامج اس���تضافة المواقع
المس���تخدمة للبرمجيات إلتاحة أو تس���هيل أو تعزيز
المواد والبيان���ات التفاعلية لألعمال والمس���تهلكين
الستخدام اآلخرين.
بأسم  :إنتيل كوربوريشن

Trade Mark No.: 23559
In Class: 42
Date: 19/09/2013
In Respect of: Software application development
services, software development platform services,
Internet services, cloud computing services; online
;content management services via the Internet
providing a web hosting platform for use of software
for enabling, facilitating or enhancing interactive
materials and data for business and consumers for
use by third parties.

In the name of: Intel Corporation

العنوان  2200 :ميشيون كوليج بوليفارد  ،سانتا
كالرا  ،كاليفورنيا  ، 8119 – 95052الواليات المتحدة
األمريكية

Address: 2200 Mission College Boulevard,Santa
Clara, California 95052-8119, United States of
)America (USA

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

Address for Services:
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()517

Trade Mark No.: 23560

العالمة التجارية رقم 23560 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 19/09/2013

التاريخ 2013/09/19 :
م����ن اج����ل  :المس����تحضرات الصيدالنية المس����تخدمة
لع��ل�اج امراض الس����رطان و االمراض المتعلق����ة بالمناعة،
المس����تحضرات الصيدالني����ة وأي االدوي����ة المثبط����ة
السيتوكين.

In Respect of: Pharmaceutical preparations used
;to treat cancers and immune related diseases
pharmaceutical preparations, namely, cytokine
inhibitory drugs.
In the name of: Celgene Corporation

بأسم  :سيلغيني كوربوريشن
العنوان  86 :موريس أفينيو  ،سوميت  ،نيو جرسي
 ، 07901الواليات المتحدة األمريكية

Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, USA.

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

Address for Services:

()518

العالمة التجارية رقم 23564 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/09/23 :
من اجل  :رقائق (]منتجات الحبوب )
بأسم  :شركة مسليات الجنوب م.خ.م
العنوان  :الرام – ضاحية االقباط  -شارع الخوارزمي
خلف قاعات النور
عنوان التبليغ  :الرام – ضاحية االقباط شارع الخوارزمي
خلف قاعات النور هاتف 0568356310 - 0505356310

Trade Mark No.: 23564
In Class: 30
Date: 23/09/2013
]In Respect of: Chips [cereal products
In the name of: sharekat mosaleat aljanoob
Address: alarm – dahet alaqbat alkawarzme st
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

370

()519

Trade Mark No.: 23565

العالمة التجارية رقم 23565 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 23/09/2013

التاريخ 2013/09/23 :

In Respect of: spices

من اجل  :بهارات
بأسم  :موسسة فؤاد ابوشهاب التجارية

In the name of: moasaset fouad abu.shehab altejrea

العنوان  :االردن -عمان  -وادي الرمم  -شارع اليرموك

Address: ordon-amman- wadi alremam- alyarmok street
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

()520

العالمة التجارية رقم 23566 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/09/23 :

Trade Mark No.: 23566
In Class: 43
Date: 23/09/2013

من اجل  :خدمات المطاع���م و الفنادق خدمات تقديم
المأك���والت والمش���روبات والمقاهي ،خدم���ات اعداد
وتقدي���م االغذية والحلوي���ات والمش���روبات ،ترتيب
االقامة المؤقتة

In Respect of: Restaurant Services and hotel
services for providing food and drink and coffe
chops, services of preparation and providing food
and drinks and desserts; organizing temporary
accommodation.

بأسم  :شركة إنترناشونال فود كوربورشين لإلستثمار

In the name of: Sharket international food
corporation lel esthmar

العنوان  :رام الله ،شارع نابلس

Address: Ramallah-Nablus ST
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Address for Services:

عنوان التبليغ  :اتقان للخدمات االستشارية ،البيرة،
مركز البيرة التجاري /ط  ،6ص.ب ( )3663البيرة.

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

()521

Trade Mark No.: 23573

العالمة التجارية رقم 23573 :

In Class: 32

في الصنف 32 :

Date: 26/09/2013

التاريخ 2013/09/26 :

In Respect of: Drinks and natural juices

من اجل  :مشروبات وعصائر طبيعية

In the name of: B & R for trade and invistment

بأسم  :شركة بي أند آر للتجارة واالستثمار

Address: Jerusalem - Alram

العنوان  :القدس  -الرام

Address for Services:

عنوان التبليغ  :الرام  /ضاحية االقباط جوال رقم
0598164695

()522

العالمة التجارية رقم 23574 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :معاجين أسنان؛ معاجين تبييض األسنان؛ جل
تبييض األسنان؛ جل تفتيح األسنان؛ مسحوق األسنان؛
َّ
المرطـب؛ مستحضرات لتنظيف أطقم
مسحوق األسنان
األسنان؛ غسول (لوشن) تنظيف األسنان؛ منظفات
أسنان؛ ملمعات األسنان؛ غسوالت سنية غير طبية؛
غسوالت سنية مضادة للنخر؛ مستحضرات لحفظ صحة

Trade Mark No.: 23574
In Class: 3
Date: 26/09/2013
;In Respect of: Tooth paste; tooth whitening pastes
tooth whitening gels; dental bleaching gels; tooth
powder; moistened tooth powder; preparations
;for cleaning dentures; teeth cleaning lotions
dentifrices; dental polishes; non-medicated dental
rinses; anti cavity dental rinses; oral hygiene
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الفم؛ رذاذات وأشرطة إلنعاش رائحة الفم؛ مستحضرات
تجميل ،مواد تواليت وعطور.

;preparations; breath freshening sprays and strips
cosmetics, toiletries & perfumery.
In the name of: HRI Healthcare Private Limited.

بأسم  :هري هيلثكير برايفت ليمتد.
العنوان  ،602 :سوبريم تشامبرز ،أوف .فيرا ديساي
رود ،أندهيري (ويست) ،مومباي  ،053 400الهند

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

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

Address for Services:

()523

العالمة التجارية رقم 23575 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :معاجين أسنان؛ معاجين تبييض األسنان؛
جل تبييض األسنان؛ جل تفتيح األسنان؛ مسحوق
َّ
المرطـب؛ مستحضرات
األسنان؛ مسحوق األسنان
لتنظيف أطقم األسنان؛ غسول (لوشن) تنظيف
األسنان؛ منظفات أسنان؛ ملمعات األسنان؛ غسوالت
سنية غير طبية؛ غسوالت سنية مضادة للنخر؛
مستحضرات لحفظ صحة الفم؛ رذاذات وأشرطة
إلنعاش رائحة الفم؛ مستحضرات تجميل ،مواد
تواليت وعطور.
بأسم  :هري هيلثكير برايفت ليمتد.

Trade Mark No.: 23575
In Class: 3
Date: 26/09/2013
;In Respect of: Tooth paste; tooth whitening pastes
tooth whitening gels; dental bleaching gels; tooth
powder; moistened tooth powder; preparations
;for cleaning dentures; teeth cleaning lotions
dentifrices; dental polishes; non-medicated dental
rinses; anti cavity dental rinses; oral hygiene
;preparations; breath freshening sprays and strips
cosmetics, toiletries & perfumery.

In the name of: HRI Healthcare Private Limited.

العنوان  ،602 :سوبريم تشامبرز ،أوف .فيرا ديساي
رود ،أندهيري (ويست) ،مومباي  ،053 400الهند

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera Desai
Road, Andheri (West), Mumbai 400 053, India.

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

Address for Services:
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Trade Mark No.: 23576

23576 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 26/09/2013

2013/09/26 : التاريخ

In Respect of: Tooth paste; tooth whitening pastes;
tooth whitening gels; dental bleaching gels; tooth
powder; moistened tooth powder; preparations
for cleaning dentures; teeth cleaning lotions;
dentifrices; dental polishes; non-medicated dental
rinses; anti cavity dental rinses; oral hygiene
preparations; breath freshening sprays and strips;
cosmetics, toiletries & perfumery.

 معاجين أسنان؛ معاجين تبييض األسنان؛ جل: من اجل
تبييض األسنان؛ جل تفتيح األسنان؛ مسحوق األسنان؛
َّ
المرطـب؛ مستحضرات لتنظيف أطقم
مسحوق األسنان
األسنان؛ غسول (لوشن) تنظيف األسنان؛ منظفات
أسنان؛ ملمعات األسنان؛ غسوالت سنية غير طبية؛
غسوالت سنية مضادة للنخر؛ مستحضرات لحفظ صحة
الفم؛ رذاذات وأشرطة إلنعاش رائحة الفم؛ مستحضرات
. مواد تواليت وعطور،تجميل

In the name of: HRI Healthcare Private Limited.

. هري هيلثكير برايفت ليمتد: بأسم

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera Desai
Road, Andheri (West), Mumbai 400 053, India.

 فيرا ديساي. أوف، سوبريم تشامبرز،602 : العنوان
 الهند،053 400  مومباي،) أندهيري (ويست،رود

Address for Services:

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

)525(

Trade Mark No.: 23577
In Class: 5
Date: 26/09/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations for the
treatment of hypersensitive teeth; dental polish;
dental preparations for disclosing plaque; medicated
dental rinses; medicated dental floss; medicated

23577 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/09/26 : التاريخ
 مستحضرات صيدالنية لعالج األسنان: من اجل
شديدة الحساسية؛ ملمعات األسنان؛ مستحضرات
سنية للكشف عن اللويحات السنية؛ غسول سني
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طبي؛ خيوط طبية لتنظيف األسنان؛ مستحضرات
طبية لعالج الفم والعناية به؛ جل العناية الفموية
الطبي بالفرشاة؛ مواد حاكة لألسنان؛ مالغم لألسنان؛
مالط لألسنان؛ مواد طبع األسنان؛ الكيه لألسنان؛ صمغ
مصطكاوي لألسنان؛ شمع طب األسنان؛ مواد الصقة
ألطقم األسنان.

mouth care and treatment preparations; medicated
brush-on oral care gels; dental abrasives; dental
amalgams; dental cements; dental impression
materials; dental lacquer; dental mastics; dental
wax; adhesives for dentures.

In the name of: HRI Healthcare Private Limited.

بأسم  :هري هيلثكير برايفت ليمتد.
العنوان  ،602 :سوبريم تشامبرز ،أوف .فيرا ديساي
رود ،أندهيري (ويست) ،مومباي  ،053 400الهند

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

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

Address for Services:

()526

العالمة التجارية رقم 23578 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :مستحضرات صيدالنية لعالج األسنان شديدة
الحساسية؛ ملمعات األسنان؛ مستحضرات سنية
للكشف عن اللويحات السنية؛ غسول سني طبي؛ خيوط
طبية لتنظيف األسنان؛ مستحضرات طبية لعالج الفم
والعناية به؛ جل العناية الفموية الطبي بالفرشاة؛ مواد
حاكة لألسنان؛ مالغم لألسنان؛ مالط لألسنان؛ مواد طبع
األسنان؛ الكيه لألسنان؛ صمغ مصطكاوي لألسنان؛
شمع طب األسنان؛ مواد الصقة ألطقم األسنان.
بأسم  :هري هيلثكير برايفت ليمتد.

Trade Mark No.: 23578
In Class: 5
Date: 26/09/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations for the
;treatment of hypersensitive teeth; dental polish
dental preparations for disclosing plaque; medicated
dental rinses; medicated dental floss; medicated
mouth care and treatment preparations; medicated
brush-on oral care gels; dental abrasives; dental
amalgams; dental cements; dental impression
materials; dental lacquer; dental mastics; dental
wax; adhesives for dentures.
In the name of: HRI Healthcare Private Limited.

العنوان  ،602 :سوبريم تشامبرز ،أوف .فيرا ديساي
رود ،أندهيري (ويست) ،مومباي  ،053 400الهند

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

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

Address for Services:
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Trade Mark No.: 23579

23579 : العالمة التجارية رقم

In Class: 5

5 : في الصنف

Date: 26/09/2013

2013/09/26 : التاريخ

In Respect of: Pharmaceutical preparations for the
treatment of hypersensitive teeth; dental polish;
dental preparations for disclosing plaque; medicated
dental rinses; medicated dental floss; medicated
mouth care and treatment preparations; medicated
brush-on oral care gels; dental abrasives; dental
amalgams; dental cements; dental impression
materials; dental lacquer; dental mastics; dental
wax; adhesives for dentures.

 مستحضرات صيدالنية لعالج األسنان شديدة:من اجل
الحساسية؛ ملمعات األسنان؛ مستحضرات سنية
للكشف عن اللويحات السنية؛ غسول سني طبي؛ خيوط
طبية لتنظيف األسنان؛ مستحضرات طبية لعالج الفم
والعناية به؛ جل العناية الفموية الطبي بالفرشاة؛ مواد
حاكة لألسنان؛ مالغم لألسنان؛ مالط لألسنان؛ مواد طبع
األسنان؛ الكيه لألسنان؛ صمغ مصطكاوي لألسنان؛
.شمع طب األسنان؛ مواد الصقة ألطقم األسنان

In the name of: HRI Healthcare Private Limited.

. هري هيلثكير برايفت ليمتد: بأسم

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera Desai
Road, Andheri (West), Mumbai 400 053, India.

 فيرا ديساي. أوف، سوبريم تشامبرز،602 : العنوان
 الهند،053 400  مومباي،) أندهيري (ويست،رود

Address for Services:

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

)528(

Trade Mark No.: 23580
In Class: 3
Date: 26/09/2013
In Respect of: Hair care products and preparations;
hair colors, hair dyes, hair colorant creams,
hair creams and conditioners, hair sirrum, hair
highlighting powder, henna cone and henna powder,

23580 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/09/26 : التاريخ
 منتجات ومستحضرات العناية بالشعر؛: من اجل
، كريمات تلوين الشعر، أصباغ الشعر،ملونات الشعر
ِّ كريمات
 سيروم للشعر (مصل معالج،ومنعمات للشعر
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للشعر) ،مسحوق تفتيح خصالت الشعر ،مخروط الحناء
ومسحوق الحناء ،جل تصفيف الشعر ،زيوت شعر،
غسول (لوشن) للشعر ،شامبو ومنعمات للشعر ،سائل
مقوي غير طبي للشعر ،غسوالت للشعر ،مستحضرات
تمويج الشعر؛ منعشات الشعر الواردة بالفئة 3؛
مستحضرات تفتيح الشعر؛ رغوة تصفيف الشعر؛
مثبت للشعر؛ مزيالت بقع؛ كريمات تجميلية؛ كريمات
تفتيح البشرة؛ غسول (لوشن)لألغراض التجميلية؛
زيوت لليدين والجسم؛ مستحضرات تجميلية للعناية
ِّ
مرطـبة؛ غسول
بالبشرة؛ كريمات وغسول (لوشن)
(لوشن) وكريمات للوقاية من الشمس؛ كريمات وجل
ورغوات حالقة؛ بخاخات حالقة؛ غسول (لوشن) لما بعد
الحالقة؛ ماء الكولونيا؛ مزيالت روائح كريهة لإلنسان؛
مواد تواليت؛ مستحضرات تجميل؛ عطور.

hair styling gel, hair oils, hair lotions, hair shampoos
and conditioners, hair tonics (nonmedicated), hair
washes, hair waving preparations; hair vitalisers
included in Class 3; bleaching preparations for the
hair; hair mousse; hair spray; de-stainers; cosmetic
creams; skin whitening creams; lotions for cosmetic
purposes; hand & body oils; cosmetic preparations
;for skin care; moisturizing creams & lotions
sunscreen lotions and creams; shaving creams, gels
and foams; shaving sprays; aftershave lotions; eau
;de cologne; deodorants for human beings; toiletries
cosmetics; perfumery. Hai

بأسم  :هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت
ليمتد.

In the name of: Hygienic Research Institute Private
Limited

العنوان  ،602 :سوبريم تشامبرز ،أوف .فيرا ديساي
رود ،أندهيري (ويست) ،مومباي  ،053 400الهند

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera Desai
Road, Andheri (West), Mumbai 400 053, India.

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

Address for Services:

()529
العالمة التجارية رقم 23581 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :منتجات ومستحضرات العناية بالشعر؛
ملونات الشعر ،أصباغ الشعر ،كريمات تلوين الشعر،
كريمات ِّ
ومنعمات للشعر ،سيروم للشعر (مصل معالج
للشعر) ،مسحوق تفتيح خصالت الشعر ،مخروط الحناء
ومسحوق الحناء ،جل تصفيف الشعر ،زيوت شعر،

Trade Mark No.: 23581
In Class: 3
Date: 26/09/2013
;In Respect of: : Hair care products and preparations
hair colors, hair dyes, hair colorant creams,
hair creams and conditioners, hair sirrum, hair
highlighting powder, henna cone and henna powder,
hair styling gel, hair oils, hair lotions, hair shampoos
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and conditioners, hair tonics (nonmedicated), hair
washes, hair waving preparations; hair vitalisers
included in Class 3; bleaching preparations for the
hair; hair mousse; hair spray; de-stainers; cosmetic
creams; skin whitening creams; lotions for cosmetic
purposes; hand & body oils; cosmetic preparations
for skin care; moisturizing creams & lotions;
sunscreen lotions and creams; shaving creams, gels
and foams; shaving sprays; aftershave lotions; eau
de cologne; deodorants for human beings; toiletries;
cosmetics; perfumery. Hai

 سائل، شامبو ومنعمات للشعر،غسول (لوشن) للشعر
 مستحضرات، غسوالت للشعر،مقوي غير طبي للشعر
؛3 تمويج الشعر؛ منعشات الشعر الواردة بالفئة
مستحضرات تفتيح الشعر؛ رغوة تصفيف الشعر؛
مثبت للشعر؛ مزيالت بقع؛ كريمات تجميلية؛ كريمات
تفتيح البشرة؛ غسول (لوشن)لألغراض التجميلية؛
زيوت لليدين والجسم؛ مستحضرات تجميلية للعناية
ِّ
مرطـبة؛ غسول
)بالبشرة؛ كريمات وغسول (لوشن
(لوشن) وكريمات للوقاية من الشمس؛ كريمات وجل
ورغوات حالقة؛ بخاخات حالقة؛ غسول (لوشن) لما بعد
الحالقة؛ ماء الكولونيا؛ مزيالت روائح كريهة لإلنسان؛
.مواد تواليت؛ مستحضرات تجميل؛ عطور

In the name of: Hygienic Research Institute Private
Limited

. هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت ليمتد:بأسم

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

 فيرا ديساي. أوف، سوبريم تشامبرز،602 : العنوان
 الهند،053 400  مومباي،) أندهيري (ويست،رود

Address for Services:

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

)530(

Trade Mark No.: 23582
In Class: 3
Date: 26/09/2013
In Respect of: Hair care products and preparations;
hair colors, hair dyes, hair colorant creams,
hair creams and conditioners, hair sirrum, hair
highlighting powder, henna cone and henna powder,
hair styling gel, hair oils, hair lotions, hair shampoos
and conditioners, hair tonics (nonmedicated), hair
washes, hair waving preparations; hair vitalisers

23582 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/09/26 : التاريخ
 منتجات ومستحضرات العناية بالشعر؛:من اجل
، كريمات تلوين الشعر، أصباغ الشعر،ملونات الشعر
ِّ كريمات
 سيروم للشعر (مصل معالج،ومنعمات للشعر
 مخروط الحناء، مسحوق تفتيح خصالت الشعر،)للشعر
، زيوت شعر، جل تصفيف الشعر،ومسحوق الحناء
 سائل، شامبو ومنعمات للشعر،غسول (لوشن) للشعر
 مستحضرات، غسوالت للشعر،مقوي غير طبي للشعر
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تمويج الشعر؛ منعشات الشعر الواردة بالفئة 3؛
مستحضرات تفتيح الشعر؛ رغوة تصفيف الشعر؛
مثبت للشعر؛ مزيالت بقع؛ كريمات تجميلية؛ كريمات
تفتيح البشرة؛ غسول (لوشن)لألغراض التجميلية؛
زيوت لليدين والجسم؛ مستحضرات تجميلية للعناية
ِّ
مرطـبة؛ غسول
بالبشرة؛ كريمات وغسول (لوشن)
(لوشن) وكريمات للوقاية من الشمس؛ كريمات وجل
ورغوات حالقة؛ بخاخات حالقة؛ غسول (لوشن) لما بعد
الحالقة؛ ماء الكولونيا؛ مزيالت روائح كريهة لإلنسان؛
مواد تواليت؛ مستحضرات تجميل؛ عطور.

included in Class 3; bleaching preparations for the
hair; hair mousse; hair spray; de-stainers; cosmetic
creams; skin whitening creams; lotions for cosmetic
purposes; hand & body oils; cosmetic preparations
;for skin care; moisturizing creams & lotions
sunscreen lotions and creams; shaving creams, gels
and foams; shaving sprays; aftershave lotions; eau
;de cologne; deodorants for human beings; toiletries
cosmetics; perfumery.

بأسم  :هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت
ليمتد.

In the name of: Hygienic Research Institute Private
Limited

العنوان  ،602 :سوبريم تشامبرز ،أوف .فيرا ديساي
رود ،أندهيري (ويست) ،مومباي  ،053 400الهند

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

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

Address for Services:

()531

العالمة التجارية رقم 23583 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :منتجات ومستحضرات العناية بالشعر؛
ملونات الشعر ،أصباغ الشعر ،كريمات تلوين الشعر،
كريمات ِّ
ومنعمات للشعر ،سيروم للشعر (مصل معالج
للشعر) ،مسحوق تفتيح خصالت الشعر ،مخروط الحناء
ومسحوق الحناء ،جل تصفيف الشعر ،زيوت شعر،
غسول (لوشن) للشعر ،شامبو ومنعمات للشعر ،سائل
مقوي غير طبي للشعر ،غسوالت للشعر ،مستحضرات
تمويج الشعر؛ منعشات الشعر الواردة بالفئة 3؛
مستحضرات تفتيح الشعر؛ رغوة تصفيف الشعر؛

Trade Mark No.: 23583
In Class: 3
Date: 26/09/2013
;In Respect of: Hair care products and preparations
hair colors, hair dyes, hair colorant creams,
hair creams and conditioners, hair sirrum, hair
highlighting powder, henna cone and henna powder,
hair styling gel, hair oils, hair lotions, hair shampoos
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and conditioners, hair tonics (nonmedicated), hair
washes, hair waving preparations; hair vitalisers
included in Class 3; bleaching preparations for the
hair; hair mousse; hair spray; de-stainers; cosmetic
creams; skin whitening creams; lotions for cosmetic
purposes; hand & body oils; cosmetic preparations
for skin care; moisturizing creams & lotions;
sunscreen lotions and creams; shaving creams, gels
and foams; shaving sprays; aftershave lotions; eau
de cologne; deodorants for human beings; toiletries;
cosmetics; perfumery.

مثبت للشعر؛ مزيالت بقع؛ كريمات تجميلية؛ كريمات
تفتيح البشرة؛ غسول (لوشن)لألغراض التجميلية؛
زيوت لليدين والجسم؛ مستحضرات تجميلية للعناية
ِّ
مرطـبة؛ غسول
)بالبشرة؛ كريمات وغسول (لوشن
(لوشن) وكريمات للوقاية من الشمس؛ كريمات وجل
ورغوات حالقة؛ بخاخات حالقة؛ غسول (لوشن) لما بعد
الحالقة؛ ماء الكولونيا؛ مزيالت روائح كريهة لإلنسان؛
.مواد تواليت؛ مستحضرات تجميل؛ عطور

In the name of: Hygienic Research Institute Private
Limited

 هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت: بأسم
.ليمتد

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

 فيرا ديساي. أوف، سوبريم تشامبرز،602 : العنوان
 الهند،053 400  مومباي،) أندهيري (ويست،رود

Address for Services:

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

)532(

Trade Mark No.: 23584
In Class: 3
Date: 26/09/2013
In Respect of: Hair care products and preparations;
hair colors, hair dyes, hair colorant creams,
hair creams and conditioners, hair sirrum, hair
highlighting powder, henna cone and henna powder,
hair styling gel, hair oils, hair lotions, hair shampoos
and conditioners, hair tonics (nonmedicated), hair
washes, hair waving preparations; hair vitalisers
included in Class 3; bleaching preparations for the
hair; hair mousse; hair spray; de-stainers; cosmetic
creams; skin whitening creams; lotions for cosmetic
purposes; hand & body oils; cosmetic preparations

23584 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/09/26 : التاريخ
 منتجات ومستحضرات العناية بالشعر؛: من اجل
، كريمات تلوين الشعر، أصباغ الشعر،ملونات الشعر
ِّ كريمات
 سيروم للشعر (مصل معالج،ومنعمات للشعر
 مخروط الحناء، مسحوق تفتيح خصالت الشعر،)للشعر
، زيوت شعر، جل تصفيف الشعر،ومسحوق الحناء
 سائل، شامبو ومنعمات للشعر،غسول (لوشن) للشعر
 مستحضرات، غسوالت للشعر،مقوي غير طبي للشعر
؛3 تمويج الشعر؛ منعشات الشعر الواردة بالفئة
مستحضرات تفتيح الشعر؛ رغوة تصفيف الشعر؛
مثبت للشعر؛ مزيالت بقع؛ كريمات تجميلية؛ كريمات
تفتيح البشرة؛ غسول (لوشن)لألغراض التجميلية؛
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زيوت لليدين والجسم؛ مستحضرات تجميلية للعناية
ِّ
مرطـبة؛ غسول
بالبشرة؛ كريمات وغسول (لوشن)
(لوشن) وكريمات للوقاية من الشمس؛ كريمات وجل
ورغوات حالقة؛ بخاخات حالقة؛ غسول (لوشن) لما بعد
الحالقة؛ ماء الكولونيا؛ مزيالت روائح كريهة لإلنسان؛
مواد تواليت؛ مستحضرات تجميل؛ عطور.

;for skin care; moisturizing creams & lotions
sunscreen lotions and creams; shaving creams, gels
and foams; shaving sprays; aftershave lotions; eau
;de cologne; deodorants for human beings; toiletries
cosmetics; perfumery. Hai

بأسم  :هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت
ليمتد.

In the name of: Hygienic Research Institute Private
Limited

العنوان  ،602 :سوبريم تشامبرز ،أوف .فيرا ديساي
رود ،أندهيري (ويست) ،مومباي  ،053 400الهند

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

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

Address for Services:

()533

العالمة التجارية رقم 23585 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :منتجات ومستحضرات العناية بالشعر؛
ملونات الشعر ،أصباغ الشعر ،كريمات تلوين الشعر،
كريمات ِّ
ومنعمات للشعر ،سيروم للشعر (مصل معالج
للشعر) ،مسحوق تفتيح خصالت الشعر ،مخروط الحناء
ومسحوق الحناء ،جل تصفيف الشعر ،زيوت شعر،
غسول (لوشن) للشعر ،شامبو ومنعمات للشعر ،سائل
مقوي غير طبي للشعر ،غسوالت للشعر ،مستحضرات
تمويج الشعر؛ منعشات الشعر الواردة بالفئة 3؛
مستحضرات تفتيح الشعر؛ رغوة تصفيف الشعر؛
مثبت للشعر؛ مزيالت بقع؛ كريمات تجميلية؛ كريمات
تفتيح البشرة؛ غسول (لوشن)لألغراض التجميلية؛
زيوت لليدين والجسم؛ مستحضرات تجميلية للعناية
بالبشرة؛ كريمات وغسول (لوشن) ِّ
مرطـبة؛ غسول

Trade Mark No.: 23585
In Class: 3
Date: 26/09/2013
;In Respect of: Hair care products and preparations
hair colors, hair dyes, hair colorant creams,
hair creams and conditioners, hair sirrum, hair
highlighting powder, henna cone and henna powder,
hair styling gel, hair oils, hair lotions, hair shampoos
and conditioners, hair tonics (nonmedicated), hair
washes, hair waving preparations; hair vitalisers
included in Class 3; bleaching preparations for the
hair; hair mousse; hair spray; de-stainers; cosmetic
creams; skin whitening creams; lotions for cosmetic
purposes; hand & body oils; cosmetic preparations
;for skin care; moisturizing creams & lotions
sunscreen lotions and creams; shaving creams, gels
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(لوشن) وكريمات للوقاية من الشمس؛ كريمات وجل
ورغوات حالقة؛ بخاخات حالقة؛ غسول (لوشن) لما بعد
الحالقة؛ ماء الكولونيا؛ مزيالت روائح كريهة لإلنسان؛
مواد تواليت؛ مستحضرات تجميل؛ عطور.

and foams; shaving sprays; aftershave lotions; eau
;de cologne; deodorants for human beings; toiletries
cosmetics; perfumery.

بأسم  :هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت
ليمتد.

In the name of: Hygienic Research Institute Private
Limited

العنوان  ،602 :سوبريم تشامبرز ،أوف .فيرا ديساي
رود ،أندهيري (ويست) ،مومباي  ،053 400الهند

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

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

Address for Services:

()534
العالمة التجارية رقم 23586 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :منتجات ومستحضرات العناية بالشعر؛ ملونات
الشعر ،أصباغ الشعر ،كريمات تلوين الشعر ،كريمات
ِّ
ومنعمات للشعر ،سيروم للشعر (مصل معالج للشعر)،
مسحوق تفتيح خصالت الشعر ،مخروط الحناء ومسحوق
الحناء ،جل تصفيف الشعر ،زيوت شعر ،غسول (لوشن)
للشعر ،شامبو ومنعمات للشعر ،سائل مقوي غير طبي
للشعر ،غسوالت للشعر ،مستحضرات تمويج الشعر؛
منعشات الشعر الواردة بالفئة 3؛ مستحضرات تفتيح
الشعر؛ رغوة تصفيف الشعر؛ مثبت للشعر؛ مزيالت
بقع؛ كريمات تجميلية؛ كريمات تفتيح البشرة؛ غسول
(لوشن)لألغراض التجميلية؛ زيوت لليدين والجسم؛
مستحضرات تجميلية للعناية بالبشرة؛ كريمات وغسول
ِّ
مرطـبة؛ غسول (لوشن) وكريمات للوقاية من
(لوشن)
الشمس؛ كريمات وجل ورغوات حالقة؛ بخاخات حالقة؛
غسول (لوشن) لما بعد الحالقة؛ ماء الكولونيا؛ مزيالت
روائح كريهة لإلنسان؛ مواد تواليت؛ مستحضرات
تجميل؛ عطور.

Trade Mark No.: 23586
In Class: 3
Date: 26/09/2013
;In Respect of: Hair care products and preparations
hair colors, hair dyes, hair colorant creams,
hair creams and conditioners, hair sirrum, hair
highlighting powder, henna cone and henna powder,
hair styling gel, hair oils, hair lotions, hair shampoos
and conditioners, hair tonics (nonmedicated), hair
washes, hair waving preparations; hair vitalisers
included in Class 3; bleaching preparations for the
hair; hair mousse; hair spray; de-stainers; cosmetic
creams; skin whitening creams; lotions for cosmetic
purposes; hand & body oils; cosmetic preparations
;for skin care; moisturizing creams & lotions
sunscreen lotions and creams; shaving creams, gels
and foams; shaving sprays; aftershave lotions; eau
;de cologne; deodorants for human beings; toiletries
cosmetics; perfumery. Hai
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In the name of: Hygienic Research Institute Private
Limited

 هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت: بأسم
.ليمتد

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

 فيرا ديساي. أوف، سوبريم تشامبرز،602 : العنوان
 الهند،053 400  مومباي،) أندهيري (ويست،رود

Address for Services:

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

)535(

Trade Mark No.: 23587
In Class: 5
Date: 26/09/2013

23587 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/09/26 : التاريخ

In Respect of: Ayurvedic and medicinal preparations
for the treatment of hair and scalp diseases; massage
oils (medicated); medicinal oils; balms for medical
purposes; medicinal hair growth preparations; hair
vitailsers included in Class 5; medicated creams,
lotions and drops; anti lice preparations for the hair.

 مستحضرات دوائية وأيورفيدية لعالج: من اجل
أمراض الشعر وفروة الرأس؛ زيوت تدليك طبية؛ زيوت
دوائية؛ بلسم لإلستخدام الطبي؛ مستحضرات دوائية
؛ كريمات5 لنمو الشعر؛ منعشات الشعر الواردة بالفئة
وغسول (لوشن) وقطرات طبية؛ مستحضرات شعر
.مضادة للقمل

In the name of: Hygienic Research Institute Private
Limited

 هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت: بأسم
.ليمتد

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera
Desai Road, Andheri (West), Mumbai 400 053,
India.

 فيرا ديساي. أوف، سوبريم تشامبرز،602 : العنوان
 الهند،053 400  مومباي،) أندهيري (ويست،رود

Address for Services:

219 ب. سماس للملكيه الفكريه ص: عنوان التبليغ
 فلسطين-نابلس
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Trade Mark No.: 23588

العالمة التجارية رقم 23588 :

In Class: 5

في الصنف 5 :

Date: 26/09/2013

التاريخ 2013/09/26 :
من اجل :مستحضرات دوائية وأيورفيدية لعالج أمراض
الشعر وفروة الرأس؛ زيوت تدليك طبية؛ زيوت دوائية؛
بلسم لإلستخدام الطبي؛ مستحضرات دوائية لنمو
الشعر؛ منعشات الشعر الواردة بالفئة 5؛ كريمات وغسول
(لوشن) وقطرات طبية؛ مستحضرات شعر مضادة للقمل.

In Respect of: Ayurvedic and medicinal preparations
for the treatment of hair and scalp diseases; massage
oils (medicated); medicinal oils; balms for medical
purposes; medicinal hair growth preparations; hair
vitailsers included in Class 5; medicated creams,
lotions and drops; anti lice preparations for the hair.

بأسم  :هايجينيك ريسيرتش إنستيتيوت برايفت
ليمتد.

In the name of: Hygienic Research Institute Private
Limited

العنوان  ،602 :سوبريم تشامبرز ،أوف .فيرا ديساي
رود ،أندهيري (ويست) ،مومباي  ،053 400الهند

Address: 602, Supreme Chambers, Off. Veera Desai
Road, Andheri (West), Mumbai 400 053, India.

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

Address for Services:

()537

العالمة التجارية رقم 23589 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :اللحوم واألس���ماك والطي���ور الداجنة ولحوم
الصي���د  ،مس���تخرجات اللحوم  ،الفواك���ه والخضروات
المحفوظ���ة والمجفف���ة والمطهية  ،الجل���ي والمربيات
وصلصات الفواكه  ،البي���ض والحليب ومنتجات األلبان
األخرى  ،الزيوت والشحوم المعدة لألكل

Trade Mark No.: 23589
In Class: 29
Date: 26/09/2013
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 التاسع
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بأس���م :ش���ركة الجبريني لمنتج���ات االلب���ان والمواد
الغذائية مساهمة خصوصية

In the name of: Sharikat Al-Jibrini Limontajat AlAlban wa Al-Mawad Al-Ghitha’yah Mosahima
Khososiya
Address: P.O. Box: 640 Hebron, The West Bank

العنوان  :ص ب 640 :الخليل  ,الضفة الغربية

Address for Services:

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

()538

Trade Mark No.: 23595

العالمة التجارية رقم 23595 :

In Class: 7

في الصنف 7 :

Date: 26/09/2013

التاريخ 2013/09/26 :

In Respect of: MOTOR WINDOWS SHUTTER

من اجل  :ماتورات اباجورات الشبابيك

In the name of: Hanan Murtada Ali Nairoukh

بأسم  :حنان مرتضى علي نيروخ
العنوان  :بيت س����احور  -ش����ارع  - YMCA -مخازن سالم
جبران

Address: Beit Sahour - YMCA ST - Salem Jobran
stores

عنوان التبليغ  :بيت ساحور  -شارع  - YMCA -مخازن
سالم جبران

Address for Services : Beit Sahour - YMCA ST
- Salem Jobran stores

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

()539

العالمة التجارية رقم 23597 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/09/29 :

Trade Mark No.: 23597
In Class: 29
Date: 29/09/2013

العــــــدد التاسع
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من اجل  :اللحوم واألسماك ولحوم الدواجن والصيد،
خالصات اللحم ،فواكه وخضروات محفوظة ومجففة
ومطهوة ،هالم (جيلي) ومربيات وفواكه مطبوخة بالسكر،
البيض والحليب ومنتجات الحليب ،الزيوت النباتية
والدهون النباتية الصالحة لألكل بجميع انواعها ومنها
زيت السمسم  ،طحينية [عجينة بذور السمسم] .

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; vegetable oils, vegetable fats
including sesame oil of all kinds including sesame
oil Tahini [sesame seed paste].

بأسم  :عمر أمين محمد عايش

In the name of: OMAR AMIN MOHAMED AYESH

العنوان  :نابلس -مفرق زواتا -هاتف  2348946جوال
0597166100

Address: NABLUS- ZAWATA INTERSECTIONTEL:2348946 MOBILE: 0597166100

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

Address for Services:

()540

العالمة التجارية رقم 23598 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/09/29 :

Trade Mark No.: 23598
In Class: 30
Date: 29/09/2013

م���ن اج���ل  :القه���وة والش���اي وال���كاكاو والقه���وة
االصطناعي���ة؛ األرز؛ التابي���وكا والس���اغو؛ الدقي���ق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز والفطائر
والحلويات؛ الحلويات المثلجة؛ عس���ل النحل والعسل
األسود؛ الخميرة ومسحوق الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل
والصلصات (التوابل)؛ البهارات؛ الثلج ،حالوة طحينية .

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
, Halva (Halawh).

بأسم  :عمر أمين محمد عايش

In the name of: OMAR AMIN MOHAMED AYESH

العنوان  :نابلس -مفرق زواتا -هاتف  2348946جوال
0597166100

Address: NABLUS- ZAWATA INTERSECTIONTEL:2348946 MOBILE: 0597166100

العــــــدد التاسع
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Address for Services:

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

()541

Trade Mark No.: 23599

العالمة التجارية رقم 23599 :

In Class: 30

في الصنف 30 :

Date: 29/09/2013

التاريخ 2013/09/29 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والقهوة
االصطناعية؛ األرز؛ 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 ،حالوة طحينية .

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
, Halva (Halawh).

بأسم  :عمر أمين محمد عايش

In the name of: OMAR AMIN MOHAMED AYESH

العنوان  :نابلس -مفرق زواتا -هاتف  2348946جوال
0597166100

Address: NABLUS- ZAWATA INTERSECTIONTEL:2348946 MOBILE: 0597166100

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

Address for Services:

()542

العالمة التجارية رقم 23602 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/09/30 :

Trade Mark No.: 23602
In Class: 5
Date: 30/09/2013

2013/12/31
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In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations, sanitary preparationsfor medical
purposes, dietetic food and substances adapted
for medical or veterinary use , food for
babies,dietary supplements for humans and animals,
plasters,materials for dressing , material for stopping
teeth , dental wax, disinfectants , preparations for
destroying vermin , fungicides, herbicides

العــــــدد التاسع

مستحضرات،  مستحضرات صيدالنية وبيطرية:من اجل
 م���واد واغذي���ة حمية معدة، صحي���ة لغاي���ات بيطرية
لالس���تخدام الطب���ي واغذية للرض���ع واالطفال مكمالت
 لصفات ومواد، لحمي���ة الغذائية لالنس���ان والحي���وان
،  مواد حش���و االس���نان وش���مع طب االس���نان، ضم���اد
 مس���تحضرات البادة الحش���رات والحيوانات، مطهرات
 مبيدات فطريات ومبيدات اعشاب، الضارة

In the name of: Riyad Ahamd Said Thaher

 رياض احمد سعيد ظاهر: بأسم

Address: Jenin - Sharea Hiefa . Amarat Abu Riyad
Al Thaher

 عمارة ابو رياض الظاهر-  شارع حيفا-  جنين: العنوان

Address for Services : Jenin - Sharea Hiefa .
Amarat Abu Riyad Al Thaher

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

)543(

Trade Mark No.: 23603
In Class: 30
Date: 30/09/2013
In Respect of: Biscuits and Chocolate and Sweets
In the name of: SHAREKAT ALMAHSIRI
LILMAWAD ALGTHAEIA
Address: Ramallah Industrial zone
Address for Services:

23603 : العالمة التجارية رقم
30 : في الصنف
2013/09/30 : التاريخ
 بسكويت شوكوالته حلويات: من اجل
 شركة المحسيري للمواد الغذائية: بأسم
 المنطقة الصناعية/  رام الله: العنوان
0599596540  البالوع جوال/  البيرة: عنوان التبليغ

2013/12/31
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العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23605

23605 : العالمة التجارية رقم

In Class: 34

34 : في الصنف

Date: 01/10/2013

2013/10/01 : التاريخ

In Respect of: Cigarette filters, Cigarettes

 سجائر, مرشحات (فالتر) سجائر: من اجل

In the name of: Union Tobacco & Cigarette
Industries Co.

 شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر: بأسم
.م.ع.م

Address: P.O. Box: 851015 Amman 11185, Jordan
Address for Services:

 االردن,11185  عمان851015 : ص ب: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)545(

Trade Mark No.: 23606
In Class: 34
Date: 01/10/2013
In Respect of: Cigarette filters, Cigarettes
In the name of: Union Tobacco & Cigarette
Industries Co.
Address: P.O. Box: 851015 Amman 11185, Jordan
Address for Services:

23606 : العالمة التجارية رقم
34 : في الصنف
2013/10/01 : التاريخ
 سجائر, مرشحات (فالتر) سجائر: من اجل
.م.ع. شركة مصانع االتحاد النتاج التبغ والسجائر م: بأسم
 االردن,11185  عمان851015 : ص ب: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

العــــــدد التاسع
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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.: 23607

العالمة التجارية رقم 23607 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 02/10/2013

التاريخ 2013/10/02 :

In Respect of: Services for provide food and
beverage and temporary sheltar.

من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات -االيواء
المؤقت.

In the name of: Wael mohammad ahmad obid

بأسم  :وائل محمد احمد عبيد

Address: jenin- aldwar alraese

العنوان  :جنين  -الدوار الرئيسي

Address for Services:

عن���وان التبلي���غ  :بجان���ب مجمع المحاك���م خلف بنك
القاه���رة عمان الف���رع الجدي���د  /الش���ركة المختصة
االستثمارية للخدمات القانونية

()547

العالمة التجارية رقم 23608 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/10/02 :
من اجل  :مستحضرات قصر االقمشة ومواد أخرى
تستعمل في غسل وكي المالبس  ،مستحضرات
تنظيف وصقل وجلي وكشط  ،صابون  ،عطور  ،زيوت

Trade Mark No.: 23608
In Class: 3
Date: 02/10/2013
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use;cleaning, polishing,
;scouring and abrasive preparations; soaps

العــــــدد التاسع
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عطريه  ،مستحضرات تجميل  ،غسول ( لوشن ) للشعر
 ،منظفات اسنان

;perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
dentifrices

بأس���م :ش���ركة فمنيت لم���واد التجميل المس���اهمة
الخصوصية المحدودة

In the name of: sharekat femnat le mwad al tajmel
almosahema al hososya al mhdoda
Address: nablus_aldowar soq al dhab

العنوان  :نابلس_الدوار_سوق الدهب

Address for Services:

عنوان التبليغ  :محمود حجاب نابلس_دوار الشهداء
_عمارة بدران _طابق الثاني ()0599717441

()548

العالمة التجارية رقم 23610 :
في الصنف 36 :
التاريخ 2013/10/03 :

Trade Mark No.: 23610
In Class: 36
Date: 03/10/2013

من اجل  :الخدمات المالية ،تحديدا :خدمات تحويل
األموال وخدمات تحويل األموال إلكترونيا وخدمات
تسديد الفواتير وخدمات تولي وتسيير شؤون الدفعات
لآلخرين وخدمات تولي شؤون الدفع ،تحديدا :خدمات
التعامل مع وتسيير شؤون التعامالت المتعلقة ببطاقات
االئتمان وبطاقات الشراء على الحساب آجلة الدفع
وخدمات الحواالت المالية ،خدمات بطاقات الشراء على
الحساب آجلة الدفع وبطاقات االئتمان والبطاقات ذات
القيم المالية المحددة ،خدمات نقل وتسليم األموال،
خدمات تسيير وتولي شؤون الشيكات والكمبياالت.

In Respect of: Financial services, namely, money
transfer services, electronic funds transfer services,
bill payment services, processing payments to
third parties, payment processing services, namely,
electronic credit card and debit card transaction
processing services, money order services; debit,
credit and stored value card services; transportation
and delivery of funds; check and draft processing.

بأسم  :مونيغرام بيمينت سيستيمز  ،إنك.

In the name of: MoneyGram Payment Systems, Inc.

العنوان 1550 :يوتيكا أفينيو أس .سويت  100مينيابوليس،
مينيسوتا  ،55416الواليات المتحدة األمريكية

Address: 1550 Utica Avenue S. Suite 100 Minneapolis,
)Minnesota 55416 , United States of America (USA

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23611

العالمة التجارية رقم 23611 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 03/10/2013

التاريخ 2013/10/03 :

In Respect of: Services for providing food and
drink ,temporary accomodation

من اجل  :خدمات توفير األطعمة والمشروبات وااليواء
المؤقت

In the name of: khaled abed almajed abed elrhaman
shahin

بأسم  :خالد عبد المجيد عبد الرحمن شاهين
العنوان  :رام الله -الشارع الرئيسي -مقابل كزية رام
الله التحتا

Address: Ramallah main st- oppesit to ramallah al
tahta gas station

عنوان التبليغ  :المحامي منذر عيد حنا  -رام الله  -عمارة
طنوس  -ط1

Address for Services:

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة شاورما ذات االستخدام
العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 23619 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/06 :
من اجل  :بيتزا وكوفي شوب والساندويشات المسحب
والجبنة والجبنة بزعتر والقهوة والشاي والكعك والحلوى
بأسم  :تيسير يوسف بدوي عبدالنبي

Trade Mark No.: 23619
In Class: 30
Date: 06/10/2013
In Respect of: pizza &coffee shop / fast food /
cheese / tee / coffe / kak / swet
In the name of: TYSEER YUSUF BADAWI ABD
ANABI

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

Address: BETHLEHEM / ST.alquds hebron natsha building

عمارة النتشة/ شارع القدس الخليل/  بيت لحم: العنوان

Address for Services : BETHLEHEM / ST.alquds
hebron - natsha building

عمارة/ شارع القدس الخليل/  بيت لحم: عنوان التبليغ
النتشة

)551(

Trade Mark No.: 23620
In Class: 38
Date: 07/10/2013
In Respect of: Telecommunications services; IVR
services communications services; telephone,
mobile telephone, facsimile, telex, message
collection and transmission, radio-paging, call
diversion, answer phone, 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, teleshopping and web
shopping programmes; videotext, teletext and
view data 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; providing user access to the
Internet (service providers); provision and operation
of electronic conferencing, discussion

23620 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/10/07 : التاريخ
 خدمات اإلتصاالت السلكية والالسلكية؛: من اجل
، الهاتف، خدمات اإلتصاالت،خدمات القيمة المضافة
، التلكس،  خدمات البريد الفاكس،الهاتف النقال
 تحويل، البيجر عن طريق الراديو،جمع ونقل الرسائل
 دليل اإلستعالمات وخدمات، الرد اإللي،المكالمات
،البريد اإللكتروني؛ نقل وتسليم وإستالم الصوت
 الموسيقى و المعلومات؛ خمات، الصور،البيانات
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 اإلذاعي ونقل
 وبرامج التسوق عن،برامج الراديو والتلفاز واألفالم
 نصوص،طريق الهاتف واإلنترنت؛ نصوص الفيديو
مكتوبة وخدمات عرض البيانات؛ 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

العــــــدد التاسع
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(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؛ وتوفير وصول
المستخدم إلى شبكة االنترنت (مقدمي الخدمات)،
وتوفير وتشغيل المؤتمرات اإللكترونية ،مجموعات
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 ومعلومات عن الشؤون
الحالية؛إستئجار ،التأجير و التأجير التمويلي لألجهزة
واألدوات والمنشآت أو مكونات الستخدامها في توفير
الخدمات المذكورة آنفا؛ االستشارية والمعلومات
والخدمات االستشارية المتعلقة المذكورة آنفا .

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.

بأسم  :شركة الطيف لتقديم خدمات القيمة المضافة.

In the name of: Sharekat Al- Tayef ltqdem
khadmaat Al qeema Al Modafah.

العنوان  :رام الله ،شارع االرسال ،عمارة الكرمل ،الطابق
الثاني.

Address: Ramallah, AL Irsal Steet, AL-Karmal
Building , second floor

عنوان التبليغ  :البيرة ،مركز البيرة التجاري /ط،6
صندوق بريد (.)3663

Address for Services:

()552

العالمة التجارية رقم 23621 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/07 :

Trade Mark No.: 23621
In Class: 30
Date: 07/10/2013

العــــــدد التاسع

2013/12/31

394

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.

In the name of: Wm. Wrigley Jr. Company

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

Address: a Delaware Corporation of 132 West
Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, U.S.A.

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

Address for Services:

()553

العالمة التجارية رقم 23622 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :المالبس؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛
القمصان بدون أزرار؛ الكنزات؛ المعاطف؛ الستر العازلة؛
المعاطف؛ الفساتين؛ المالبس المحبوكة (مالبس)؛
المريالت (مالبس)؛ السراويل؛ السراويل القصيرة؛
التنانير؛ الثياب العلوية؛ الستر المبطنة؛ حماالت
المالبس(عالقات)؛ مشدات البطن والصدر ومشدات
الخصر النسائية (مالبس داخلية)؛ األحزمة (مالبس)؛
أحزمة حمل النقود(مالبس)؛ مظلالت القبعات؛ المالبس
الرياضية؛ المالبس الجلدية؛ المالبس العلوية؛ الجوارب؛
األزياء الموحدة؛ ثياب ممارسة التمارين الرياضية؛ ثياب
راكبي الدراجات الهوائية؛ ثياب راكبي الدراجات النارية؛
ألبسة القدم؛ الصنادل؛ الشباشب؛ الجزمات واألحذية
الرياضية؛ أحذية ومسامير أحذية كرة القدم؛ جزمات
التزلج؛ تجهيزات منع االنزالق أللبسة القدم؛ أغطية
الرأس التي يتم لبسها؛ القبعات (مالبس للرأس)؛
القبعات؛ ربطات الرأس (مالبس)؛ المناديل المزركشة.

Trade Mark No.: 23622
In Class: 25
Date: 08/10/2013
;In Respect of: Clothing; Tee-shirts; blouses
;sweaters; anoraks; wind-resistant jackets; coats
;]dresses; knitwear [clothing]; aprons [clothing
trousers; shorts; skirts; tops; fleece jackets; braces
for clothing [suspenders]; corselets and corsets
[underclothing]; belts[clothing]; money belts
[clothing]; sun visors; sports wear; clothing of
leather; outerclothing; socks; uniforms; clothing for
;gymnastics; cyclists’ clothing; motorists’ clothing
;footwear; sandals; slippers; sports boots and shoes
football boots and studs; ski boots; non-slipping
devices for footwear; headgear for wear; caps
[headwear]; hats; headbands [clothing]; bandanas.

العــــــدد التاسع

2013/12/31

395
In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

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

()554

العالمة التجارية رقم 23623 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :البن؛ الشاي؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛ نشا
التابيوكا؛ نشا الساجو؛ القهوة االصطناعية؛ الدقيق
والمستحضرات المصنوعة من الحبوب؛ الخبز؛ ُ
الم َّعجنات
والحلويات؛ المثلجات (بوظة)؛ العسل؛ دبس السكر؛
الخميرة؛ مسحوق الخبز؛ الملح؛ الملح الصالح لألكل؛
الخردل؛ الخل؛ الصلصات (التوابل)؛ توابل السلطة؛
البهارات؛ الثلج؛ مشروبات القهوة والشاي والكاكاو
والشوكوالته؛ الشاي المثلج؛ مستحضرات القهوة
والكاكاو لعمل المشروبات الكحولية وغير الكحولية؛
الحبوب لالستهالك البشري ،بما في ذلك رقائق الشوفان
ورقائق الحبوب األخرى؛ المنكهات باستثناء الزيوت
العطرية؛ الحلويات؛ الحلوى؛ العلكة بطعم الفاكهة؛
الشوكوالته؛ منتجات الشوكوالته؛ حلوى اللوز المحشوة
بسوائل كحولية؛ خلطات الشوكوالته المحتوية على
كحول؛ العلكة؛ ألواح الحبوب والشوفان والفاكهة.
بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش
العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23623
In Class: 30
Date: 08/10/2013
;In Respect of: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice; tapioca
sago; artificial coffee; flour and preparations made
;from cereals; bread; pastry and confectionery
ices (ice cream); honey; treacle; yeast; bakingpowder; salt; edible salt; mustard; vinegar; sauces
(condiments); dressings for salad; spices; ice; coffee,
tea, cocoa and chocolate drinks iced tea; coffee and
cocoa preparations for making alcoholic and nonalcoholic ;beverages; cereals for human consumption,
including oat flakes and other cereal flakes;flavorings,
;other than essential oils; sweets; candy; fruit gums
chocolate; chocolate products; pralines with liqueur
;fillings; chocolate mixtures containing alcohol
chewing gums; fruit and muesli bars.

In the name of: Red Bull GmbH
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See, Austria
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

396

()555

العالمة التجارية رقم 23624 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :المشروبات غير الكحولية؛ المشروبات غير
الكحولية؛ مشروبات الطاقة؛ مشروبات مصل اللبن؛
المشروبات المنعشة؛ المشروبات الرياضية التي
تحتوي على أمالح وسكر أكثر من الجسم البشري
والمشروبات الرياضية التي تحتوي على أمالح وسكر
أقل من الجسم البشري (لالستخدام و/أو كما يحتاجه
الرياضيين)؛ المشروبات التي تحتوي على أمالح وسكر
بنسب مساوية للجسم البشري؛ الجعة؛ جعة الشعير
المنقوع؛ جعة القمح؛ الجعة الثقيلة؛ جعة المزر؛ الجعة
الداكنة؛ الجعة المعتقة؛ المياه المعدنية؛ مياه المائدة
والمياه الغازية؛ مشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة؛
مشروبات عصائر الخضار أو الفاكهة غير الكحولية
ومستخلصات الفاكهة غير الكحولية؛ المشروبات
المركزة والمستحضرات األخرى لصناعة المشروبات
والمشروبات المركزة لصناعة عصير الليمون؛ أقراص
ومساحيق صناعة المشروبات الفوارة؛ المشروبات
الفاتحة للشهية وخالئط المشروبات غير الكحولية؛
الشربات؛ العصائر الكثيفة.
بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش
العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23624
In Class: 32
Date: 08/10/2013
;In Respect of: Non-alcoholic beverages; soft drinks
;energy drinks; whey beverages; refreshing drinks
hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or
;as required by athletes); isotonic beverages; beers
;malt beer; wheat beer; porter; ale; stout; lager
mineral waters; table water and aerated waters; fruit
beverages and fruit juices; non-alcoholic vegetable
or fruit juice beverages and non-alcoholic fruit
extracts; syrups and other preparations for making
beverages and syrups for lemonade; pastilles and
powders for effervescing beverages; non-alcoholic
aperitifs and cocktails; sherbets; smoothies.

In the name of: Red Bull GmbH
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

397

()556

Trade Mark No.: 23625

العالمة التجارية رقم 23625 :

In Class: 34

في الصنف 34 :

Date: 08/10/2013

التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :التبغ؛ تبغ التدخين؛ السعوط وتبغ المضغ؛
السيجار؛ السيجار الرفيع والسجائر؛ لوازم المدخنين؛
عبوات وأكياس التبغ؛ حماالت السيجار والسجائر؛ علب
السيجار والسجائر؛ المنافض للمدخنين؛ حافظات التبغ
والسجائر ذات الرطوبة الثابتة؛ رفوف حمل الغليون
ومنظفات غليونات تدخين التبغ؛ قاطعات السيجار؛
غليونات تدخين التبغ؛ الوالعات للمدخنين؛ آالت الجيب
للف السجائر؛ ورق السجائر؛ القطع الموضوعة على فالتر
السجائر؛ فالتر السجائر؛ الثقاب؛ السجائر االلكترونية.

In Respect of: Tobacco; smoking tobacco; snuff and
;chewing tobacco; cigars; cigarillos and cigarettes
smokers’ articles; tobacco jars and pouches; cigar
;and cigarette holders; cigar and cigarette cases
ashtrays for smokers; humidors; pipe racks and
cleaners for tobacco pipes; cigar cutters; tobacco
pipes; lighters for smokers; pocket machines for
;rolling cigarettes; cigarette paper; cigarette tips
cigarette filters; matches; electronic cigarettes.

In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش
العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria
Address for Services:

()557

العالمة التجارية رقم 23626 :
في الصنف 43 :

Trade Mark No.: 23626
In Class: 43

العــــــدد التاسع

2013/12/31

398
Date: 08/10/2013

التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :خدمات تقديم الطعام والشراب؛ خدمات
الحانات؛ خدمات المقاهي؛ خدمات الكافتيريات؛
خدمات المقاصف؛ خدمات أماكن تقديم الوجبات
الخفيفة؛ خدمات المطاعم؛ خدمات مطاعم الخدمة
الذاتية؛ خدمات توفير الطعام والشراب؛ خدمات
اإلقامة المؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات بيوت اإليواء؛
خدمات مخيمات قضاء العطالت (إقامة)؛ بيوت إقامة
ُ
السياح؛ النزل؛ حجوزات اإلقامة المؤقتة؛ خدمات
إيواء الحيوانات؛ خدمات تأجير المباني ومناضد
حفظ وتقديم الشراب والخيام القابلة للنقل؛ خدمات
تأجير الكراسي والطاوالت وأغطية الطاوالت واألواني
الزجاجية وأجهزة الطبخ ولوازم الحانات.

;In Respect of: Services for providing food and drink
bar services; cafès; cafeterias; canteens; snack
bars; restaurants; self-service restaurants; food and
;drink catering; temporary accommodation; hotels
;]boarding houses; holiday camp services [lodging
tourist homes; motels; temporary accommodation
reservations; boarding for animals; rental of
transportable buildings, bars and tents; rental of
chairs, tables, table linen, glass ware, cooking
apparatus and bar equipment.

In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

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

()558

العالمة التجارية رقم 23627 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :المالبس؛ القمصان ذات األكمام القصيرة؛
القمصان بدون أزرار؛ الكنزات؛ المعاطف؛ الستر العازلة؛
المعاطف؛ الفساتين؛ المالبس المحبوكة (مالبس)؛
المريالت (مالبس)؛ السراويل؛ السراويل القصيرة؛
التنانير؛ الثياب العلوية؛ الستر المبطنة؛ حماالت

Trade Mark No.: 23627
In Class: 25
Date: 08/10/2013
;In Respect of: Clothing; Tee-shirts; blouses
;sweaters; anoraks; wind-resistant jackets; coats
;]dresses; knitwear [clothing]; aprons [clothing
trousers; shorts; skirts; tops; fleece jackets; braces

العــــــدد التاسع

2013/12/31

399

المالبس(عالقات)؛ مشدات البطن والصدر ومشدات
الخصر النسائية (مالبس داخلية)؛ األحزمة (مالبس)؛
أحزمة حمل النقود(مالبس)؛ مظلالت القبعات؛ المالبس
الرياضية؛ المالبس الجلدية؛ المالبس العلوية؛ الجوارب؛
األزياء الموحدة؛ ثياب ممارسة التمارين الرياضية؛ ثياب
راكبي الدراجات الهوائية؛ ثياب راكبي الدراجات النارية؛
ألبسة القدم؛ الصنادل؛ الشباشب؛ الجزمات واألحذية
الرياضية؛ أحذية ومسامير أحذية كرة القدم؛ جزمات
التزلج؛ تجهيزات منع االنزالق أللبسة القدم؛ أغطية
الرأس التي يتم لبسها؛ القبعات (مالبس للرأس)؛
القبعات؛ ربطات الرأس (مالبس)؛ المناديل المزركشة.

for clothing [suspenders]; corselets and corsets
[underclothing]; belts[clothing]; money belts
[clothing]; sun visors; sports wear; clothing of
leather; outerclothing; socks; uniforms; clothing for
;gymnastics; cyclists’ clothing; motorists’ clothing
;footwear; sandals; slippers; sports boots and shoes
football boots and studs; ski boots; non-slipping
devices for footwear; headgear for wear; caps
[headwear]; hats; headbands [clothing]; bandanas.

In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

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

()559

العالمة التجارية رقم 23628 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/08 :
من اج���ل  :البن؛ الش���اي؛ الكاكاو؛ الس���كر؛ األرز؛ نش���ا
التابيوكا؛ نش���ا الس���اجو؛ القهوة االصطناعية؛ الدقيق
والمس���تحضرات المصنوع���ة م���ن الحب���وب؛ الخب���ز؛
ُ
الم َّعجنات والحلويات؛ المثلجات (بوظة)؛ العسل؛ دبس
الس���كر؛ الخميرة؛ مس���حوق الخبز؛ الملح؛ الملح الصالح
ل�ل�أكل؛ الخ���ردل؛ الخل؛ الصلص���ات (التواب���ل)؛ توابل
الس���لطة؛ البهارات؛ الثلج؛ مش���روبات القهوة والشاي
والكاكاو والش���وكوالته؛ الش���اي المثلج؛ مستحضرات
القهوة وال���كاكاو لعم���ل المش���روبات الكحولية وغير
الكحولية؛ الحبوب لالس���تهالك البش���ري ،بما في ذلك
رقائق الشوفان ورقائق الحبوب األخرى؛ المنكهات

Trade Mark No.: 23628
In Class: 30
Date: 08/10/2013
;In Respect of: Coffee; tea; cocoa; sugar; rice
tapioca; sago; artificial coffee; flour and preparations
;made from cereals; bread; pastry and confectionery
ices (ice cream); honey; treacle; yeast; bakingpowder; salt; edible salt; mustard; vinegar; sauces
;(condiments); dressings for salad; spices; ice
;coffee, tea, cocoa and chocolate drinks iced tea
coffee and cocoa preparations for making alcoholic
and non-alcoholic ;beverages; cereals for human

العــــــدد التاسع

2013/12/31

400

باستثناء الزيوت العطرية؛ الحلويات؛ الحلوى؛ العلكة
بطعم الفاكهة؛ الشوكوالته؛ منتجات الشوكوالته؛
حلوى اللوز المحشوة بسوائل كحولية؛ خلطات
الشوكوالته المحتوية على كحول؛ العلكة؛ ألواح
الحبوب والشوفان والفاكهة.

consumption, including oat flakes and other cereal
;flakes;flavorings, other than essential oils; sweets
;candy; fruit gums; chocolate; chocolate products
pralines with liqueur fillings; chocolate mixtures
containing alcohol; chewing gums; fruit and muesli
bars.
In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

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

()560

العالمة التجارية رقم 23629 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :المشروبات غير الكحولية؛ المشروبات غير
الكحولية؛ مشروبات الطاقة؛ مشروبات مصل اللبن؛
المشروبات المنعشة؛ المشروبات الرياضية التي
تحتوي على أمالح وسكر أكثر من الجسم البشري
والمشروبات الرياضية التي تحتوي على أمالح وسكر
أقل من الجسم البشري (لالستخدام و/أو كما يحتاجه
الرياضيين)؛ المشروبات التي تحتوي على أمالح وسكر
بنسب مساوية للجسم البشري؛ الجعة؛ جعة الشعير
المنقوع؛ جعة القمح؛ الجعة الثقيلة؛ جعة المزر؛ الجعة
الداكنة؛ الجعة المعتقة؛ المياه المعدنية؛ مياه المائدة
والمياه الغازية؛ مشروبات الفاكهة وعصائر الفاكهة؛
مشروبات عصائر الخضار أو الفاكهة غير الكحولية
ومستخلصات الفاكهة غير الكحولية؛ المشروبات
المركزة والمستحضرات األخرى لصناعة المشروبات
والمشروبات المركزة لصناعة عصير الليمون؛ أقراص
ومساحيق صناعة المشروبات الفوارة؛ المشروبات

Trade Mark No.: 23629
In Class: 32
Date: 08/10/2013
;In Respect of: Non-alcoholic beverages; soft drinks
;energy drinks; whey beverages; refreshing drinks
hypertonic and hypotonic drinks (for use and/or
;as required by athletes); isotonic beverages; beers
;malt beer; wheat beer; porter; ale; stout; lager
mineral waters; table water and aerated waters; fruit
beverages and fruit juices; non-alcoholic vegetable
or fruit juice beverages and non-alcoholic fruit
extracts; syrups and other preparations for making
beverages and syrups for lemonade; pastilles and
powders for effervescing beverages; non-alcoholic
aperitifs and cocktails; sherbets; smoothies.

العــــــدد التاسع
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الفاتحة للشهية وخالئط المشروبات غير الكحولية؛
الشربات؛ العصائر الكثيفة.
In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

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

()561

العالمة التجارية رقم 23630 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :التبغ؛ تبغ التدخين؛ السعوط وتبغ المضغ؛
السيجار؛ السيجار الرفيع والسجائر؛ لوازم المدخنين؛
عبوات وأكياس التبغ؛ حماالت السيجار والسجائر؛ علب
السيجار والسجائر؛ المنافض للمدخنين؛ حافظات التبغ
والسجائر ذات الرطوبة الثابتة؛ رفوف حمل الغليون
ومنظفات غليونات تدخين التبغ؛ قاطعات السيجار؛
غليونات تدخين التبغ؛ الوالعات للمدخنين؛ آالت
الجيب للف السجائر؛ ورق السجائر؛ القطع الموضوعة
على فالتر السجائر؛ فالتر السجائر؛ الثقاب؛ السجائر
االلكترونية.
بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش
العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23630
In Class: 34
Date: 08/10/2013
In Respect of: Tobacco; smoking tobacco; snuff and
;chewing tobacco; cigars; cigarillos and cigarettes
smokers’ articles; tobacco jars and pouches; cigar
;and cigarette holders; cigar and cigarette cases
ashtrays for smokers; humidors; pipe racks and
cleaners for tobacco pipes; cigar cutters; tobacco
pipes; lighters for smokers; pocket machines for
;rolling cigarettes; cigarette paper; cigarette tips
cigarette filters; matches; electronic cigarettes.

In the name of: Red Bull GmbH
Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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()562

Trade Mark No.: 23631

العالمة التجارية رقم 23631 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 08/10/2013

التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :خدمات تقديم الطعام والشراب؛ خدمات
الحانات؛ خدمات المقاهي؛ خدمات الكافتيريات؛
خدمات المقاصف؛ خدمات أماكن تقديم الوجبات
الخفيفة؛ خدمات المطاعم؛ خدمات مطاعم الخدمة
الذاتية؛ خدمات توفير الطعام والشراب؛ خدمات
اإلقامة المؤقتة؛ خدمات الفنادق؛ خدمات بيوت اإليواء؛
خدمات مخيمات قضاء العطالت (إقامة)؛ بيوت إقامة
ُ
السياح؛ النزل؛ حجوزات اإلقامة المؤقتة؛ خدمات
إيواء الحيوانات؛ خدمات تأجير المباني ومناضد
حفظ وتقديم الشراب والخيام القابلة للنقل؛ خدمات
تأجير الكراسي والطاوالت وأغطية الطاوالت واألواني
الزجاجية وأجهزة الطبخ ولوازم الحانات.

;In Respect of: Services for providing food and drink
bar services; cafès; cafeterias; canteens; snack
bars; restaurants; self-service restaurants; food and
;drink catering; temporary accommodation; hotels
;]boarding houses; holiday camp services [lodging
tourist homes; motels; temporary accommodation
reservations; boarding for animals; rental of
transportable buildings, bars and tents; rental of
chairs, tables, table linen, glass ware, cooking
apparatus and bar equipment.

In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش
العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See, Austria

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

Address for Services:

()563

العالمة التجارية رقم 23632 :
في الصنف 33 :
التاريخ 2013/10/08 :

Trade Mark No.: 23632
In Class: 33
Date: 08/10/2013

العــــــدد التاسع
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من اجل  :المشروبات الكحولية (باستثناء الجعة)؛
المشروبات الكحولية الساخنة والممزوجة؛ مشروبات
الطاقة الكحولية؛ النبيذ المحتوي على السكر والتوابل؛
المشروبات المقطرة المشروبات الكحولية الممزوجة
مسبقا ،باستثناء التي أساسها الجعة؛ المشروبات
الكحولية المحتوية على الفاكهة ومستخلصات
الفاكهة الكحولية؛ النبيذ؛ نبيذ التفاح؛ المشروبات
الروحية (مشروبات) والخمور المعطرة والمحالة ،بما
فيها الجين والرم والويسكي والبراندي؛ المركزات
والمستخلصات الكحولية لصناعة المشروبات؛ خالئط
المشروبات والمشروبات الفاتحة للشهية؛ المشروبات
ذات المذاق المر.

;)In Respect of: Alcoholic beverages (except beers
hot and mixed alcoholic drinks; alcoholic energy
drinks; mulled wine; distilled beverages; pre;mixed alcoholic beverages, other than beer-based
alcoholic beverages containing fruit and alcoholic
]fruit extracts; wine; cider; spirits [beverages
and liqueurs, including gin, rum, vodka, whisky,
brandy; alcoholic essences and extracts for making
beverages; cocktails and aperitifs; bitters.

In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

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

()564

العالمة التجارية رقم 23633 :
في الصنف 33 :
التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :المشروبات الكحولية (باستثناء الجعة)؛
المشروبات الكحولية الساخنة والممزوجة؛ مشروبات
الطاقة الكحولية؛ النبيذ المحتوي على السكر والتوابل؛
المشروبات المقطرة المشروبات الكحولية الممزوجة
مسبقا ،باستثناء التي أساسها الجعة؛ المشروبات
الكحولية المحتوية على الفاكهة ومستخلصات
الفاكهة الكحولية؛ النبيذ؛ نبيذ التفاح؛ المشروبات
الروحية (مشروبات) والخمور المعطرة والمحالة ،بما

Trade Mark No.: 23633
In Class: 33
Date: 08/10/2013
;)In Respect of: Alcoholic beverages (except beers
hot and mixed alcoholic drinks; alcoholic energy
drinks; mulled wine; distilled beverages; pre;mixed alcoholic beverages, other than beer-based
alcoholic beverages containing fruit and alcoholic
]fruit extracts; wine; cider; spirits [beverages
and liqueurs, including gin, rum, vodka, whisky,
brandy; alcoholic essences and extracts for making
beverages; cocktails and aperitifs; bitters.

العــــــدد التاسع
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فيها الجين والرم والويسكي والبراندي؛ المركزات
والمستخلصات الكحولية لصناعة المشروبات؛ خالئط
المشروبات والمشروبات الفاتحة للشهية؛ المشروبات
ذات المذاق المر.
In the name of: Red Bull GmbH

بأسم  :ريد بول جي أم بي أتش

Address: Am Brunnen 1, 5330 Fuschl Am See,
Austria

العنوان  :أم برونين  5330 ، 1فوشي أم سي  ،النمسا

Address for Services:

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

()565

العالمة التجارية رقم 23634 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/10/08 :

Trade Mark No.: 23634
In Class: 3
Date: 08/10/2013

من اجل  :مستحضرات العناية ببشرة الوجه ،باألخص،
مطهر الوجه ،محارم تنظيف تجميلية ومنقي غير طبي
للمسامات ،مجفف ومقلص المادة الدهنية بالوجه،
كريم غير طبي لعالج الوجه  ،جل وغسول ،كريم غير
طبي لعالج العين  ،جل ،غسول ،وكريم مقاوم للكبر،
جل وغسول ،كريم مرطب ،مستحضرات تقشير البشرة،
وباألخص مستحضرات العناية بالجسم ،وباألخص
غسول للجسم ،كريم وغسول للقدمين ،مطهر حب
الشباب غير الطبي ومعالج حب الشباب؛ رشاش ورذاذ
للجسم ،العطور؛ الزيوت األساسية ،مستحضرات
التجميل ،مستحضرات الشعر ؛ معاجين األسنان.

In Respect of: Facial skin care products, namely,
facial cleanser, cosmetic wipes and non-medicated
pore clarifying strips, facial toners and astringents,
non-medicated facial treatment cream, gel and
lotion, non-medicated eye treatment cream, gel,
lotion, and anti-aging cream, gel and lotion,
moisturizer cream, gel and lotion, skin exfoliation
products, namely, body care products, namely,
body lotion, foot cream and lotion, non-medicated
acne cleansers and acne treatments; body sprays
and mists, perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices.

بأسم  :تيسير عبد القادر محمد قديسات ،المنارة
للتسويق.

In the name of: Tayseer Abd Al Qader Mohammad
Qdesat , Al Manara for Marketing.

العنوان  :المنارة للتسويق ،االردن ،اربد ،ص .ب -21110
.637

Address: Al Manara for Marketing, Jordan, Irbed,
P.O.BOX 21110-637.

عنوان التبليغ  :مركز البيرة التجاري – ص.ب ()3663

Address for Services:

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

)566(

Trade Mark No.: 23635

23635 : العالمة التجارية رقم

In Class: 3

3 : في الصنف

Date: 08/10/2013

2013/10/08 : التاريخ

In Respect of: Disinfecant ,Antiseptic & Disinfectant
, Disinfectant spray , Glass Cleaner , toilet cleaner
, drain opener ,carpet cleaner , washing bowder ,
dishwashing liquid , washing gel

معقم ومطهر,  مطهر االسطح واالرضيات: من اجل
فاتح, منظف حمامات, منظف زجاج, مطهر سبري,
 سائل جلي,منظف سجاد مسحوق غسيل, مجاري
صابون غسيل جل,

In the name of: Amazon importing and marketing

 شركة االمازون: بأسم

Address: BETHLEHEM - HEBRON
JERUSALEM STREET

 بيت لحم شارع القدس الخليل: العنوان

Address for Services : BETHLEHEM - HEBRON
JERUSALEM STREET

 بيت لحم شارع القدس الخليل: عنوان التبليغ

)567(

Trade Mark No.: 23636
In Class: 35
Date: 08/10/2013
In Respect of: For advertising and publicity,
business management, Office tasks

23636 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/10/08 : التاريخ
 المهمات، ادارة االعمال، االعالن والنشر: من اجل
.المكتبية

العــــــدد التاسع
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In the name of: Sharikat Event Media, printing and
publishing

بأسم  :شركة الحدث لإلعالم والطباعة والنشر
العنوان  :رام الله – البيرة – عمارة برج الشيخ – طابق
االول

Address: Ramallah – Al beereh – Sheikh Tower
Building - First Floor

عنوان التبليغ  :رام الله – البيرة – عمارة برج الشيخ –
طابق االول

Address for Services:

()568

العالمة التجارية رقم 23637 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/10/08 :
من اجل  :مس���تضرات القصر (تبض اللون) وغير ذلك
من المواد المس���تعملة في الغس���يل ومس���تحضرات
التنظي���ف ,والصق���ل  ,والنح���ت والس���رد ,والصابون
والروائح العطرية  ,والزيوت االساسية ,ومواد التجميل
ومحاليل الشعر ومواد تنظيف االسنان
بأسم  :شركة اورينت للتجارة والتسويق
العنوان  :بيت لحم  -فلسطين
عنوان التبليغ  :بيت لحم  -فلسطين

Trade Mark No.: 23637
In Class: 3
Date: 08/10/2013
) In Respect of: Cosmetics Minors (bleaching color
and other material used in the washing and cleaning
preparations polishing and sculbture ,narrative ,and
soap .and aromatic scents . essentil oils , cosmetics .
solvents ,and hair and teeth cleaning
In the name of: SHARKET ARENT
Address: Bethlehem - Palestine
Address for Services : Bethlehem - Palestine

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

العــــــدد التاسع
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()569

Trade Mark No.: 23638

العالمة التجارية رقم 23638 :

In Class: 43

في الصنف 43 :

Date: 08/10/2013

التاريخ 2013/10/08 :

In Respect of: restaurents cafe

من اجل  :مقاهي ومطاعم
بأسم  :مؤمن عبد الحميد محمد أبو عرفة

In the name of: Muamen Abedalhameed Abu
Arafeh

العنوان  :العيزريه الشارع الرئيسي عمارة ابو حمدية

Address: Alazariah main st Abu hamdiah bld
Address for Services:

عنوان التبليغ  :رام الله عمارة زيادة ط2

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

()570

العالمة التجارية رقم 23644 :
في الصنف 2 :
التاريخ 2013/10/09 :

Trade Mark No.: 23644
In Class: 2
Date: 09/10/2013

2013/12/31

408
In Respect of: olive wood

العــــــدد التاسع

 خشب الزيتون: من اجل

In the name of: Everest souvenir shop Company
Address: Beit jala / alras - Everest

 شركة االفرست للتحف الشرقية: بأسم
 االفرست-  الراس/  بيت جاال: العنوان

Address for Services : Beit jala / alras - Everest

 االفرست-  الراس/  بيت جاال: عنوان التبليغ

)571(

Trade Mark No.: 23645
In Class: 14

23645 : العالمة التجارية رقم
14 : في الصنف

Date: 09/10/2013

2013/10/09 : التاريخ

In Respect of: silver - Gold

 فضة,  الذهب: من اجل

In the name of: Everest souvenir shop Company
Address: Beit jala / alras - Everest
Address for Services : Beit jala / alras - Everest

 شركة االفرست للتحف الشرقية: بأسم
 االفرست-  الراس/  بيت جاال: العنوان
 االفرست-  الراس/  بيت جاال: عنوان التبليغ

العــــــدد التاسع
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العالمات التجارية
()572

العالمة التجارية رقم 22173 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/01/20 :

Trade Mark No.: 22173
In Class: 30
Date: 20/01/2013

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.

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  :سويجييت جيدا ساناي في تيكاريت انونيوم
سيركتي

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

العنوان  :كيراك بيلديسي,كاكماكلي ماها لليسي.3
كادي .110,سوكاك ,رقم  3:بيويو كسيكميسي
اسطنبول/تركيا

Address: Kirac Beldesi,Ca;makli Mahallesi3.Cadde
.110. Sokak.No:3Buyukcekmece Istanbul/Turkey

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 22506

العالمة التجارية رقم 22506 :
في الصنف 11 :
التاريخ 2013/03/12 :
م���ن اج���ل  :أجه���زة كهربائية صغي���رة ،مدف���أة ،مروحة،
محضر طع���ام ،خالط ،خفاق ،ماكنة قه���وة ،عصارة فواكة،
فرن توس���تر ،توس���تر كبس ،مايكروويف ،مكواة مكنسة
كهربائية
بأسم :شركة أكرم سبيتاني وأوالده المساهمة الخصوصية
العنوان  :رام الله ،دوار الساعة ،مقابل محالت صرصر،
ص.ب 1173 .رام الله
عنوان التبليغ  :مكتب المحامي نبيل مشحور ،ص.ب.
 1173رام الله

In Class: 11
Date: 12/03/2013
In Respect of: Small Electrical Appliances, Heater,
Fan, Food Processor, Blender, Kettle, Mixer,
Coffee Maker, Juicer, Toaster Oven, Toaster Press,
Microwave, Steam Iron, Vacuum Cleaner.
In the name of: Akram Sbitany & Sons Company
Address: : Ramallah, Clock Square, P.O. Box 1173
Ramallah
Address for Services:

()574

العالمة التجارية رقم 22779 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/04/24 :
من اجل  :المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس والمالبس
الداخلية
بأسم  :شركة البيت السعيد لتجارة االلبسه
العنوان  :نابلس  -المركز التجاري
عنوان التبليغ  :نابلس  -المركز التجاري

Trade Mark No.: 22779
In Class: 25
Date: 24/04/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear ,
underwear
In the name of: SHAREKT AL BAYET AL SAE,ED
LETJERT AL ALBESEH
Address: NABLUS AL MARKZ AL TEJARE

Address for Services : NABLUS AL MARKZ AL TEJARE

2013/12/31
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العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 22779

22779 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/04/24 : التاريخ
 المالبس ولباس القدم وأغطية الرأس: من اجل
والمالبس الداخلية
 شركة البيت السعيد لتجارة االلبسه: بأسم

In Class: 25
Date: 24/04/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear ,
underwear
In the name of: SHAREKT AL BAYET AL
SAE›ED LETJERT AL ALBESEH

Address: NABLUS AL MARKZ AL TEJARE

 المركز التجاري-  نابلس: العنوان

Address for Services : NABLUS AL MARKZ AL
TEJARE

 المركز التجاري-  نابلس: عنوان التبليغ

)576(

Trade Mark No.: 23450
In Class: 12
Date: 26/08/2013
In Respect of: Passenger cars[automobiles], Air
bag{Safety device for automobiles}, Horns for
vehicles, Hoods for vehicle engines, Bumpers for
automobiles, Chassis for automobiles, Carriers for
vehicles, Steering wheels for automobiles, Torsion
bars for automobiles, Safety belts for vehicles,
Rearview mirrors for automobiles, Disk for
automobile disk brake, Drum for

23450 : العالمة التجارية رقم
12 : في الصنف
2013/08/26 : التاريخ
 ابواق,) أكياس هواء (اجهزة أمان في السيارات: من اجل
 واقيات الصدمات, اغطية لمحركات المركبات,للمركبات
 عجالت, حامالت المركبات, هياكل المركبات,للمركبات
 احزمة االمان, قضبان التوائية للمركبات,توجيه المركبات
 اقراص فرامل, مرايا الرؤية الخلفية للمركبات,للمركبات
,المركبات

412
automobile drum brake, Wipers, Arms for wipers, Wipers
blade, Windscreen wipers for automobile, Windscreen
wiper blade for automobile, Windscreen wiper arms
for automobile, Windscreen wiper arms for automobile
with washer fluid injecting functions, Diesel engine for
land vehicles, Rubber belts for land vehicles, Driving
chains for land vehicles, Speed change gears for land
vehicles, Transmissions for land vehicles, Disk brakes
for vehicles, Band brakes for vehicles, Brake linings
for vehicles, Brake shoes for vehicles, Brake segments
for vehicles, Brake forks for vehicles, Block brakes for
vehicles, Conical brakes for vehicles, Spring buffers for
vehicles, Laminated leaf-springs for vehicles, Bearings
for land vehicles, Coupling for land vehicles, Electric
motors for vehicles, Motors for land vehicles, Glow
plugs for automobiles engine, Injectors for automobiles
engine, Ignition magnet for automobiles engine, Wheels
for automobiles, Anti-bacterial filters for automobiles,
Air cleaner for automobiles, Air filters for automobiles,
Plumbing for purifying air of automobiles, Oil filters
for automobiles engine, Gas filters for automobiles
engine, Battery for automobiles, Electric retarder for
automobiles, Auxiliary brake for automobiles, Air
disk brakes for automobiles, Calipers for automobiles,
Regenerative brake for automobiles

In the name of: SANGSIN BRAKE CO.,LTD.
Address: 10, Nongongjungang-ro 33-gil, Nongong-eup,
Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea
Address for Services:

2013/12/31

العــــــدد التاسع

 اذرع, المساحات,درامات فرامل المركبات
 مساحات, شفرات المساحات للمركبات,المساحات
, شفرات مساحات نوافذ المركبات,نوافذ المركبات
 اذرع مساحات,اذرع مساحات نوافذ المركبات
 محركات السوالر,نوافذ المركبات مع ناقل السوائل
 سالسل, السيور المطاطية للمركبات,للمركبات
, غيارات نواقل السرعة للمركبات,تدوير المركبات
 ديسكات الفرامل,اليات نقل الحركة للمركبات
 بطانات, باندات البريكات للمركبات,للمركبات
 قطع, نعاالت بريكات للمركبات,بريكات للمركبات
 كتل, شوك بريكات للمركبات,بريكات للمركبات
, الفرامل المخروطية للمركبات,الفرامل للمركبات
, المصدات المغلفة للمركبات,مصدات للمركبات
 المحركات, وصالت قارنة للمركبات,محامل المركبات
 مقابس, محركات المركبات,الكهربائية للمركبات
, بخاخات لمحركات المركبات,التوهج للمركبات
 عجالت,مغناطيس االشعال لمحركات المركبات
, الفالتر المضادة للبكتيريا للمركبات,المركبات
, فالتر الهواء للمركبات,منظفات الهواء للمركبات
 فالتر الزيت,سبائك تنظيف الهواء للمركبات
 فالتر الوقود لمحركات,لمحركات المركبات
 مجسات الترجيع, بطاريات المركبات,المركبات
 اقراص, مساعدات الفرامل للمركبات,للمركبات
 الفرامل, فرجار للمركبات,فرامل الهواء للمركبات
المجددة للمركبات
.ال تي دي,. سانغسين بريك كو: بأسم
,جيل-33 رو- نونغونغجانغانغ,10 : العنوان
 جمهورية, دايغو,غان- دالسيونغ,يوب-نونغونغ
كوريا
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

)577(

Trade Mark No.: 23451
In Class: 12
Date: 26/08/2013
In Respect of: Passenger cars[automobiles], Air
bag{Safety device for automobiles}, Horns for
vehicles, Hoods for vehicle engines, Bumpers for
automobiles, Chassis for automobiles, Carriers
for vehicles, Steering wheels for automobiles,
Torsion bars for automobiles, Safety belts for
vehicles, Rearview mirrors for automobiles, Disk
for automobile disk brake, Drum for automobile
drum brake, Wipers, Arms for wipers, Wipers blade,
Windscreen wipers for automobile, Windscreen
wiper blade for automobile, Windscreen wiper
arms for automobile, Windscreen wiper arms for
automobile with washer fluid injecting functions,
Diesel engine for land vehicles, Rubber belts for land
vehicles, Driving chains for land vehicles, Speed
change gears for land vehicles, Transmissions for
land vehicles, Disk brakes for vehicles, Band brakes
for vehicles, Brake linings for vehicles, Brake shoes
for vehicles, Brake segments for vehicles, Brake
forks for vehicles, Block brakes for vehicles, Conical
brakes for vehicles, Spring buffers for vehicles,
Laminated leaf-springs for vehicles, Bearings for
land vehicles, Coupling for land vehicles, Electric
motors for vehicles, Motors for land vehicles,
Glow plugs for automobiles engine, Injectors for
automobiles engine, Ignition magnet for automobiles
engine, Wheels for automobiles, Anti-bacterial
filters for automobiles, Air cleaner for automobiles,
Air filters for automobiles, Plumbing for purifying
air of automobiles, Oil filters for automobiles
engine, Gas filters for automobiles engine, Battery
for automobiles, Electric retarder for automobiles,
Auxiliary brake for automobiles, Air disk brakes for
automobiles, Calipers for automobiles, Regenerative
brake for automobiles

23451 : العالمة التجارية رقم
12 : في الصنف
2013/08/26 : التاريخ
 ابواق,) أكياس هواء (اجهزة أمان في السيارات: من اجل
 واقيات الصدمات, اغطية لمحركات المركبات,للمركبات
 عجالت, حامالت المركبات, هياكل المركبات,للمركبات
 احزمة, قضبان التوائية للمركبات,توجيه المركبات
 اقراص, مرايا الرؤية الخلفية للمركبات,االمان للمركبات
, المساحات, درامات فرامل المركبات,فرامل المركبات
 مساحات, شفرات المساحات للمركبات,اذرع المساحات
 اذرع, شفرات مساحات نوافذ المركبات,نوافذ المركبات
 اذرع مساحات نوافذ المركبات,مساحات نوافذ المركبات
 السيور, محركات السوالر للمركبات,مع ناقل السوائل
 غيارات, سالسل تدوير المركبات,المطاطية للمركبات
, اليات نقل الحركة للمركبات,نواقل السرعة للمركبات
, باندات البريكات للمركبات,ديسكات الفرامل للمركبات
, نعاالت بريكات للمركبات,بطانات بريكات للمركبات
 كتل, شوك بريكات للمركبات,قطع بريكات للمركبات
 مصدات, الفرامل المخروطية للمركبات,الفرامل للمركبات
, محامل المركبات, المصدات المغلفة للمركبات,للمركبات
, المحركات الكهربائية للمركبات,وصالت قارنة للمركبات
 بخاخات, مقابس التوهج للمركبات,محركات المركبات
 مغناطيس االشعال لمحركات,لمحركات المركبات
 الفالتر المضادة للبكتيريا, عجالت المركبات,المركبات
 فالتر الهواء, منظفات الهواء للمركبات,للمركبات
 فالتر الزيت, سبائك تنظيف الهواء للمركبات,للمركبات
, فالتر الوقود لمحركات المركبات,لمحركات المركبات
 مساعدات, مجسات الترجيع للمركبات,بطاريات المركبات
 فرجار, اقراص فرامل الهواء للمركبات,الفرامل للمركبات
 الفرامل المجددة للمركبات,للمركبات

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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بأسم  :سانغسين بريك كو,.ال تي دي.
العنوان  ,10 :نونغونغجانغانغ-رو -33جيل ,نونغونغ-
يوب ,دالسيونغ-غان ,دايغو ,جمهورية كوريا
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

In the name of: SANGSIN BRAKE CO.,LTD.
Address: 10, Nongongjungang-ro 33-gil, Nongongeup, Dalseong-gun, Daegu, Republic of Korea
Address for Services:

()578

العالمة التجارية رقم 23456 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز
والتابيوك 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
بأسم  :شركة سنقرط للمنتوجلت الغذائية م.خ.م
العنوان  :رام الله -بيتونيا -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7

Trade Mark No.: 23456
In Class: 30
Date: 26/08/2013
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

In the name of: Sinokrot Food Company
Address: Ramallah_ Bitoonia_ Industrial zone
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

415

()579

Trade Mark No.: 23458

العالمة التجارية رقم 23458 :
In Class: 30
في الصنف 30 :
Date: 26/08/2013
التاريخ 2013/08/26 :
من اجل  :القهوة والشاي والكاكاو والسكر واالرز والتابيوك In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice and
tabyuk of the Sago and, flour and preparations made
والس���اغو ومماث�ل�ات القهوة والدقيق والمس���تحضرات
from cereals, bread, biscuits, cakes, candy, Alrchoc
المصنوعة م���ن الحب���وب والخبز والبس���كويت والكعك used for freezing, honey, molasses, yeast, baking
والحلوى والرش���وش المس���تعملة لتجميدها والعس���ل powder, salt, mustard, pepper, vinegar and sauces
and condiments, spices and ice
والدب���س والخمي���رة ومس���حوق الخبز والمل���ح والخردل
والفلفل والخل والصلصة والبهارات والتوابل والجليد
In the name of: Sinokrot Food Company
بأسم  :شركة سنقرط للمنتوجلت الغذائية م.خ.م
Address: Ramallah_ Bitoonia_ Industrial zone
العنوان  :رام الله -بيتونيا -المنطقة الصناعية
Address for Services:
عنوان التبليغ  :رام الله_ شارع االرسال_ عمارة التايجر_
الطابق 7
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()580

العالمة التجارية رقم 23478 :

Trade Mark No.: 23478

2013/12/31
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In Class: 6
Date: 02/09/2013
In Respect of: Containers of metal for compressed
gas, empty metal containers for liquefied petroleum
gas (LPG), metal containers for gas
In the name of: EVAS EV ALETLERI SANAYI
LIMITED SIRKETI

Address: SEHIT CEVDET CELENK CADDESI,
FILIZ SOKAK, KURTKOY, PENDIK 34912
ISTANBUL / TURKEY
Address for Services:

العــــــدد التاسع

6 : في الصنف
2013/09/02 : التاريخ
، حاويات من المعدن الجل الغاز المضغوط: من اجل
حاويات معدنية فارغة الجل غاز البترول المسال
 حاويات معدنية للغاز،)LPG(
 ايفاس ايف اليتليري سانايي ليمتد شيركيتي: بأسم
 فيليز، شهيت جيفديت شيلينك جاديسي: العنوان
 تركيا، اسطنبول34912  بنديك، كورتكوي،سوكاك
 الضفة- نادر جميل قمصية بيت ساحور: عنوان التبليغ
182 .ب.الغربية ص

)581(

Trade Mark No.: 23536
In Class: 5
Date: 16/09/2013
In Respect of: Pharmaceutical and veterinary and
health ,and baby foods and sick ,plasters,dressings
and materials used in dental fillings,and wax
used in detistry and sterilzation materials and
preparation for the deadly herbs and harmful
insects
In the name of: sharikat jala care letaswik mawad
al tantheef wa altagmeel
Address: Beit jala - al sahel street
Address for Services : Beit jala - al sahel street

23536 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/09/16 : التاريخ
واطعمة,والصحية, المستحضرات الصيدلية: من اجل
االطفال والمرضى واللصقات والضمادات والمواد
والشمع المستعمل في,المستعملة في حشو االسنان
طب االسنان ومواد التعقيم والمستحضرات القاتلة
لالعشاب المضرة والحشرات
 شركة جاال كير لتسويق مواد التنظيف: بأسم
م.خ.والتجميل م
 شارع السهل-  بيت جاال: العنوان
 شارع السهل-  بيت جاال: عنوان التبليغ

2013/12/31

417

العــــــدد التاسع

)582(

Trade Mark No.: 23552
In Class: 36
Date: 17/09/2013
In Respect of: Real estate brokerage; real estate
agencies; agencies or brokerage for renting of
property; real estate valuation services; real estate
consultancy; providing real estate listings and
real estate information via the Internet; real estate
management; providing information in the field of
real estate via the Internet; insurance brokerage;
charitable fund raising; real estate brokerage
services; insurance brokerage services; providing
information in the field of real estate from a website
via global computer networks
In the name of: RE/MAX, LLC

Address: 5075 South Syracuse Street, Denver,
Colorado 80237, U.S.A.
Address for Services:

23552 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف
2013/09/17 : التاريخ
 وكاالت, وكاالت العقارات, الوس����اطة العقاري����ة: من اجل
 خدمات تقييم وتخمين,او وس����اطات لتاجير الممتلكات
 تزويد قوائم ومعلومات, االستشارات العقارية,العقارات
 تزويد, ادارة العق����ارات,ع����ن العق����ارات عب����ر االنترن����ت
 وس����اطات,المعلومات عب����ر االنترنت في مجال العقارات
 خدمات وساطات, جمع االموال لالغراض الخيرية,التامين
 تزويد المعلومات في, خدمات وساطات التامين,العقارات
مجال العقارات من خالل موقع شبكة كمبيوترات دولية
 ال ال سي,ماكس/ ري: بأسم
, دينفر, ساوث سيراكوز ستريت5075 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,80237 كولورادو
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)583(

Trade Mark No.: 23553
In Class: 36

23553 : العالمة التجارية رقم
36 : في الصنف

2013/12/31

418
Date: 17/09/2013
In Respect of: Real estate brokerage; real estate
agencies; agencies or brokerage for renting of
property; real estate valuation services; real estate
consultancy; providing real estate listings and
real estate information via the Internet; real estate
management; providing information in the field of
real estate via the Internet; insurance brokerage;
charitable fund raising; real estate brokerage
services; insurance brokerage services; providing
information in the field of real estate from a website
via global computer networks
In the name of: RE/MAX, LLC

العــــــدد التاسع

2013/09/17 : التاريخ
 وكاالت, وكاالت العقارات, الوس����اطة العقاري����ة: من اجل
 خدمات تقييم وتخمين,او وس����اطات لتاجير الممتلكات
 تزويد قوائم ومعلومات, االستشارات العقارية,العقارات
 تزويد, ادارة العق����ارات,ع����ن العق����ارات عب����ر االنترن����ت
 وس����اطات,المعلومات عب����ر االنترنت في مجال العقارات
 خدمات وساطات, جمع االموال لالغراض الخيرية,التامين
 تزويد المعلومات في, خدمات وساطات التامين,العقارات
مجال العقارات من خالل موقع شبكة كمبيوترات دولية
 ال ال سي,ماكس/ ري: بأسم
, دينفر, ساوث سيراكوز ستريت5075 : العنوان
 الواليات المتحدة االمريكية,80237 كولورادو
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

Address: 5075 South Syracuse Street, Denver,
Colorado 80237, U.S.A.
Address for Services:

)584(

Trade Mark No.: 23562
In Class: 3
Date: 22/09/2013
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: The Gillette Company (a Delaware
Corporation).
Address: One Gillette Park, Boston, MA 02127,
USA.
Address for Services:

23562 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/09/22 : التاريخ
 مستحضرات تبيض االقمشة وغيرها من: من اجل
، مواد التنظيف،المواد المستخدمة لغسل المالبس
، بودرة مطهرة ومستحضرات كاشط وإزالة،مواد التلميع
، مستحضرات التجميل، الزيوت العطرية، العطور،الصابون
. مستحضرات العناية باالسنان،مستحضرات للشعر
.)  ذا جيليت كومباني ( ا ديالوير كربوريشين: بأسم
،02127  أم إيه، بوسطن، وان جيليت بارك: العنوان
.الواليات المتحدة االمريكية
.6 ط/ مركز البيرة التجاري، البيرة: عنوان التبليغ

العــــــدد التاسع

2013/12/31

419

()585

Trade Mark No.: 23569

العالمة التجارية رقم 23569 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/09/25 :
من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدالنية.

In Class: 5
Date: 25/09/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparation and
substances.

بأسم  :استيالس فارما يوروب بي.في.
العنوان  :سيلفيوسويغ  ،62بي ايي ليدن ،ان ال،2333-
هولندا.
عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

In the name of: Astellas Pharma Europe B.V.

Address: Sylviusweg 62 BE Leiden NL-2333
Netherlands
Address for Services:

()586

العالمة التجارية رقم 23572 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/09/25 :
من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدالنية.
بأسم  :استيالس فارما يوروب بي.في.
العنوان  :سيلفيوسويغ  ،62بي ايي ليدن ،ان ال،2333-
هولندا.
عنوان التبليغ  :سماس للملكيه الفكريه ص.ب 219
نابلس -فلسطين

Trade Mark No.: 23572
In Class: 5
Date: 25/09/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparation and
substances.
In the name of: Astellas Pharma Europe B.V.

Address: Sylviusweg 62 BE Leiden NL-2333
Netherlands
Address for Services:

2013/12/31

420

العــــــدد التاسع

)587(

Trade Mark No.: 23590
In Class: 25
Date: 26/09/2013
In Respect of: Clothing, footwear, headgear;
articles of clothing, footwear and headgear for use
in sporting and outdoor pursuits; gloves [clothing];
mittens; scarves; gaiters, namely, neck gaiters,
leg gaiters and ankle gaiters; socks; leggings [leg
warmers]; leggings [trousers]; tights; underclothing;
sweat-absorbent
underclothing
[underwear];
underwear; thermal underwear; vests; sleepwear;
jackets [clothing]; jacket hoods; jerseys [clothing];
sports jerseys; jumpers; pullovers; body warmers;
gilets; fleeces; knitwear; shirts; short-sleeve shirts;
sweaters; t-shirts; polo-shirts; tank-tops; leisurewear;
tracksuits; skirts; trousers; pants; shorts; skorts;
dresses; swimwear; outerwear, namely, shells, rain
jackets, rain pants; waterproof clothing; waterproof
jackets; overtrousers; coats; overcoats; raincoats;
anoraks; parkas; ponchos; windcheaters; ski wear
namely, ski suits, ski vests, ski jackets, ski bibs, bib
overalls, bib pants, ski pants, ski hats, ski gloves;
snowboard wear namely, snowboard jackets,
snowboard trousers, snow suits; clothing for cyclists
namely, cycle jerseys, cycle t-shirts, cycle jackets,
cycle shorts, cycle bibs, cycle trousers, cycle
leggings [trousers], waterproof clothing for cyclists,
windproof clothing for cyclists, cycle gloves, cycle
mitts; belts [clothing]; money belts (not of precious
metal); leisure footwear; shoes; sandals; flip flops;
athletic shoes; sneakers; trail shoes; boots; snow
shoes and boots; ski and snowboard boots and shoes
and parts thereof; cycle shoes; lace boots; galoshes;
hiking shoes and boots; climbing shoes and boots;
wellingtons; inner soles; hats; caps [headwear];
headbands [clothing]; earbands; bandanas; ear
muffs [clothing]; balaclavas; mufflers; beanies;
knitted caps

23590 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/09/26 : التاريخ
 قطع, اغطية الرأس, البسة القدم, المالبس: من اجل
 البسة القدم واغطية الرأس المستخدمة في,المالبس
,) قفافيز (مالبس,الرياضة وفي الرياضة خارج المنزل
 طماقات, طماقات الرقبة, بما فيها, طماقات, اوشحة,قفافيز
,) اغطية الساق (لتدفئة الساق, الجرابات,االرجل والكواحل
, المالبس الداخلية, المالبس الضيقة,)طماقات (بنطلونات
 المالبس, المالبس التحتية,مالبس داخلية ماصة للعرق
 الجاكيتات, البسة النوم, الصدارات,الداخلية الحرارية
,) اثواب من الصوف (مالبس, اغطية الجاكيتات,)(مالبس
 قطع, كنزات صوفية, صدارات,اثواب رياضية من الصوف
, المالبس المحبوكة, االصواف, غيلتات,لتدفئة الجسم
 باليز, الباليز, الستر, قمصان قصيرة االكمام,القمصان
, بدالت الرياضة, مالبس وقت الراحة, اطواق المالبس,بولو
, سكورتات, الشورتات, السراويل, البنطلونات,التنانير
, بما فيها, المالبس خارج المنزل, البسة السباحة,الفساتين
 مالبس واقية من, سراويل المطر, جاكيتات المطر,الشيالت
, مالبس فوق البنطلونات, جاكيتات واقية من المطر,المطر
 المشمعات, معاطف المطر, مالبس فوق المعاطف,المعاطف
 البسة, مالبس واقية من الرياح, الكوتات, المشمعات,للمطر
 جاكيتات, صدارات التزلج, بدالت التزلج,التزلج بما فيها
, مراييل السراويل, مراييل االفرهوالت, مراييل التزلج,التزلج
 البسة الثلوج, قفازات التزلج, قبعات التزلج,سراويل التزلج
, بدل الثلوج, بنطلونات الثلوج, جاكيتات الثلوج,بما فيها
 قمصان, باليز الدراجين,مالبس راكبي الدراجات بما فيها
 مراييل, شورتات الدراجين, جاكيتات الدراجين,الدراجين
 اغطية الساق للدراجين, بنطلونات الدراجين,الدراجين
 مالبس واقية من, مالبس واقية من المطر للدراجين,)(مالبس
 االحزمة, كفوف الدراجين, قفازات الدراجين,الرياح للدراجين

العــــــدد التاسع
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(مالبس) احزمة النقود (ليست من المعادن النفيسة) ,البسة
القدم وقت الراحة ,االحذية ,الصنادل ,احذية القفز ,احذية
الرياضة ,احذية الرياضيين ,احذية الزحف ,االبواط ,احذية
وابواط الثلوج ,احذية وابواط التزلج والثلوج ومستلزماتها,
احذية الدراجين ,االحذية ذات االربطة ,الكلوشات ,احذية
وابواط المشي ,احذية وابواط التسلق ,الجزم ,النعال
الداخلية الضبانات ,القبعات ,قبعات (اغطية رأس) ,اربطة
الرأس (مالبس) ,اربطة االذن (مالبس) ,المناديل المخرمة,
اغطية االذن (مالبس) ,القلنسوات ,اللفاع ,القبعات
القصيرة ,القبعات المحبوكة
بأسم  :ريغاتا ال تي دي.
العنوان  :ريسول هاوس ,ميركري ويه ,دامبلينغتون,
اورمستون ,مانشيستر ام7 41ارار ,المملكة المتحدة

In the name of: Regatta Ltd.
Address: Risol House, Mercury Way, Dumplington,
Urmston, Manchester M41 7RR, United Kingdom

()588

العالمة التجارية رقم 23591 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :المالبس ,البسة القدم ,اغطية الرأس ,قطع
المالبس ,البسة القدم واغطية الرأس المستخدمة في
الرياضة وفي الرياضة خارج المنزل ,قفافيز (مالبس),
قفافيز ,اوشحة ,طماقات ,بما فيها ,طماقات الرقبة,
طماقات االرجل والكواحل ,الجرابات ,اغطية الساق
(لتدفئة الساق) ,طماقات (بنطلونات) ,المالبس
الضيقة ,المالبس الداخلية ,مالبس داخلية ماصة
للعرق ,المالبس التحتية ,المالبس الداخلية الحرارية,
الصدارات ,البسة النوم ,الجاكيتات (مالبس) ,اغطية
الجاكيتات ,اثواب من الصوف (مالبس) ,اثواب رياضية
من الصوف ,صدارات ,كنزات صوفية ,قطع لتدفئة

Trade Mark No.: 23591
In Class: 25
Date: 26/09/2013
;In Respect of: Clothing, footwear, headgear
articles of clothing, footwear and headgear for use
;]in sporting and outdoor pursuits; gloves [clothing
mittens; scarves; gaiters, namely, neck gaiters,
leg gaiters and ankle gaiters; socks; leggings [leg
;warmers]; leggings [trousers]; tights; underclothing
sweat-absorbent
underclothing
;][underwear
;underwear; thermal underwear; vests; sleepwear
;]jackets [clothing]; jacket hoods; jerseys [clothing
;sports jerseys; jumpers; pullovers; body warmers
;gilets; fleeces; knitwear; shirts

العــــــدد التاسع
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الجسم ,غيلتات ,االصواف ,المالبس المحبوكة ,القمصان,
قمصان قصيرة االكمام ,الستر ,الباليز ,باليز بولو,
اطواق المالبس ,مالبس وقت الراحة ,بدالت الرياضة,
التنانير ,البنطلونات ,السراويل ,الشورتات ,سكورتات,
الفساتين ,البسة السباحة ,المالبس خارج المنزل ,بما
فيها ,الشيالت ,جاكيتات المطر ,سراويل المطر ,مالبس
واقية من المطر ,جاكيتات واقية من المطر ,مالبس فوق
البنطلونات ,المعاطف ,مالبس فوق المعاطف ,معاطف
المطر ,المشمعات للمطر ,المشمعات ,الكوتات ,مالبس
واقية من الرياح ,البسة التزلج بما فيها ,بدالت التزلج,
صدارات التزلج ,جاكيتات التزلج ,مراييل التزلج ,مراييل
االفرهوالت ,مراييل السراويل ,سراويل التزلج ,قبعات
التزلج ,قفازات التزلج ,البسة الثلوج بما فيها ,جاكيتات
الثلوج ,بنطلونات الثلوج ,بدل الثلوج ,مالبس راكبي
الدراجات بما فيها ,باليز الدراجين ,قمصان الدراجين,
جاكيتات الدراجين ,شورتات الدراجين ,مراييل الدراجين,
بنطلونات الدراجين ,اغطية الساق للدراجين (مالبس),
مالبس واقية من المطر للدراجين ,مالبس واقية من
الرياح للدراجين ,قفازات الدراجين ,كفوف الدراجين,
االحزمة (مالبس) احزمة النقود (ليست من المعادن
النفيسة) ,البسة القدم وقت الراحة ,االحذية ,الصنادل,
احذية القفز ,احذية الرياضة ,احذية الرياضيين ,احذية
الزحف ,االبواط ,احذية وابواط الثلوج ,احذية وابواط التزلج
والثلوج ومستلزماتها ,احذية الدراجين ,االحذية ذات
االربطة ,الكلوشات ,احذية وابواط المشي ,احذية وابواط
التسلق ,الجزم ,النعال الداخلية الضبانات ,القبعات,
قبعات (اغطية رأس) ,اربطة الرأس (مالبس) ,اربطة االذن
(مالبس) ,المناديل المخرمة ,اغطية االذن (مالبس),
القلنسوات ,اللفاع ,القبعات القصيرة ,القبعات المحبوكة

;short-sleeve shirts; sweaters; t-shirts; polo-shirts
;tank-tops; leisurewear; tracksuits; skirts; trousers
pants; shorts; skorts; dresses; swimwear; outerwear,
namely, shells, rain jackets, rain pants; waterproof
;clothing; waterproof jackets; overtrousers; coats
;overcoats; raincoats; anoraks; parkas; ponchos
windcheaters; ski wear namely, ski suits, ski vests,
ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib pants, ski
pants, ski hats, ski gloves; snowboard wear namely,
;snowboard jackets, snowboard trousers, snow suits
clothing for cyclists namely, cycle jerseys, cycle
t-shirts, cycle jackets, cycle shorts, cycle bibs,
cycle trousers, cycle leggings [trousers], waterproof
clothing for cyclists, windproof clothing for cyclists,
cycle gloves, cycle mitts; belts [clothing]; money
;belts (not of precious metal); leisure footwear
;shoes; sandals; flip flops; athletic shoes; sneakers
trail shoes; boots; snow shoes and boots; ski and
;snowboard boots and shoes and parts thereof
cycle shoes; lace boots; galoshes; hiking shoes and
boots; climbing shoes and boots; wellingtons; inner
;]soles; hats; caps [headwear]; headbands [clothing
;]earbands; bandanas; ear muffs [clothing
balaclavas; mufflers; beanies; knitted caps

بأسم  :ريغاتا ال تي دي.
العنوان  :ريسول هاوس ,ميركري ويه ,دامبلينغتون,
اورمستون ,مانشيستر ام7 41ارار ,المملكة المتحدة
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

In the name of: Regatta Ltd.
Address: Risol House, Mercury Way, Dumplington,
Urmston, Manchester M41 7RR, United Kingdom
Address for Services:
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العــــــدد التاسع

)589(

Trade Mark No.: 23592
In Class: 9
Date: 26/09/2013
In Respect of: Computer bags, Computer case, Cell
phone carrying case, Calculator, Case especially
made for photographic apparatus and instruments,
Sunglasses, Computer peripheral devices, Chargers
for electric batteries, Plugs, sockets and other
contacts [electric connections], Helmets (Protective
—) for sports, Fire extinguishing apparatus, Sound
recording apparatus, Internet communication
apparatus, Materials for electricity main [wires,
cables]; Power line material [wire, cables], Theft
prevention installation, electric, Measuring
apparatus, Solar Batteries, Protection devices for
personal use against accidents, Binoculars, Paper
Money verifier

In the name of: HK SINO-US FASHION CO.,
LIMITED
Address: ROOM 2008, 20TH FLOOR,
FORTRESS TOWER, 250 KING’S ROAD,
NORTH POINT, HONG KONG
Address for Services:

23592 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/09/26 : التاريخ
 علب حمل, علب الكمبيوتر, حقائب الكمبيوتر: من اجل
 العلب المصنوعة من اجل, الحاسبات,الهواتف النقالة
 االجهزة, النظارات الشمسية,اجهزة وادوات التصوير
, الشواحن الكهربائية للبطاريات,الملحقة بالكمبيوتر
 قوابس وماخد وادوات توصيل اخرى (وصالت,الوصالت
, اجهزة اطفاء الحرائق, خوذ واقية للرياضة,)كهربائية
, اجهزة االتصال عبر االنترنت,اجهزة تسجيل الصوت
 مواد خطوط,) كوابل,مواد للكهرباء الرئيسية (اسالك
 التركيبات الكهربائية لمنع,) كوابل,الطاقة (اسالك
 قطع, البطاريات الشمسية, ادوات القياس,السرقة
, المناظير,الحماية من الحوادث لالستخدام الشخصي
اجهزة عد وفحص النقود الورقية
 ليمتد,.يو اس فاشن كو- اتش كي سينو: بأسم
250 , فورتريس تاور, فلور20 ,2008  روم: العنوان
 هونغ كونغ, نورث بوينت,كينغز رود
P.O Box 3800 /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
Al-Beereh
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العــــــدد التاسع

)590(

Trade Mark No.: 23593
In Class: 18
Date: 26/09/2013
In Respect of: Travelling trunks, Backpacks,
wallets (pocket wallets), Handbags, Bags for
sports, Briefcases, school bags, Leather straps,
Umbrellas, Clothing for pets
In the name of: HK SINO-US FASHION CO.,
LIMITED
Address: ROOM 2008, 20TH FLOOR,
FORTRESS TOWER, 250 KING’S ROAD,
NORTH POINT, HONG KONG
Address for Services:

23593 : العالمة التجارية رقم
18 : في الصنف
2013/09/26 : التاريخ
 المحافظ, حقائب الظهر, صناديق ثياب السفر: من اجل
 محافظ, حقائب الرياضة, حقائب اليد,)(محافظ الجيب
, حقائب مدرسية,جلدية مسطحة للوثائق واالوراق
 مالبس للحيوانات االليفة, المظالت,سيور جلدية
 ليمتد,.يو اس فاشن كو- اتش كي سينو: بأسم
250 , فورتريس تاور, فلور20 ,2008  روم: العنوان
 هونغ كونغ, نورث بوينت,كينغز رود
P.O Box 3800 /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
Al-Beereh

)591(

Trade Mark No.: 23594
In Class: 35

23594 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف

العــــــدد التاسع
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Date: 26/09/2013

التاريخ 2013/09/26 :
من اجل  :خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة ;In Respect of: Advertising; business management
business administration; office functions
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية
In the name of: Al- Resaleh Al-Shamia for Import
بأسم  :شركة الرسالة الشامية لالستيراد و تجارة
& Trade of Optical Goods
البصريات ذ.م.م.
Address: P.O. Box 6456 Amman 11118, Jordan
العنوان  :ص ب  6456عمان  ,11118االردن
Address for Services:
عنوان التبليغ P.O Box 3800 /AGIP - TMP Agents :
Al-Beereh
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()592

العالمة التجارية رقم 23600 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/09/30 :
من اجل  :مواد تجميل
بأسم  :موسى أحمد محمود عبد ربه
العنوان  :الخليل-الحر-sطلعة أضواء المدينة-مؤسسة
دبي للتجارة العامة
عنوان التبليغ  :الخليل-الحر-sطلعة أضواء المدينة-
مؤسسة دبي للتجارة العامة

Trade Mark No.: 23600
In Class: 3
Date: 30/09/2013
In Respect of: Cosmetics
In the name of: musa ahmad mahmod abid rabo
Address: Hebron- Alharas
Address for Services : Hebron- Alharas

العــــــدد التاسع
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()593

Trade Mark No.: 23609

العالمة التجارية رقم 23609 :
في الصنف 3 :
Date: 02/10/2013
التاريخ 2013/10/02 :
من اجل  :مستحضرات قصر االقمشة ومواد اخرى تستعمل In Respect of: Bleaching preparations and
other substances for laundry use;cleaning,
في غسيل وكي المالبس  ,مستحضرات تنظيف وصقل
;polishing, scouring and abrasive preparations
وجلي وكشط صابون,عطور  ,زيوت عطرية  ,مستحضرات soaps;perfumery, essential oils, cosmetics, hair
lotions; dentifrices
تجميل  ,غسول (لوشن) للشعر ,منظفات اسنان
بأسم :شركة فمينت لمواد التجميل المساهمة In the name of: sharekat femnat le mwad al tajmel
almosahema al hososya al mhdoda
الخصوصية المحدودة
Address: nablus_ aldowar _love line
العنوان  :نابلس_الدوار _مجمع البلدية التجاري_لف الين
Address for Services:
عنوان التبليغ  :محمود حجاب نابلس_دوار الشهداء
_عمارة بدران _طابق الثاني ()0599717441
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام كلمة  cosmeticsذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة
In Class: 3

()594

العالمة التجارية رقم 23641 :
في الصنف 29 :

Trade Mark No.: 23641
In Class: 29
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Date: 08/10/2013
In Respect of: Meat; meat extracts; meat jellies;
preserved, tinned, salted meats; meat extracts;
fish; fish meal for human consumption; preserved
fish; foods prepared from fish; salted fish; foods
prepared from poultry and game; preparations for
making soup; vegetable soup preparations; bouillon;
bouillon concentrates; processed olives, olive paste;
milk and milk products; butter; edible oils and
fats; preserved, frozen, dried, salted and cooked
fruits and vegetables; pollen prepared as foodstuff;
processed nuts, processed peanuts, peanut butter;
hazelnut butter; tahini (sesame seed paste) eggs;
powdered eggs; potato chips

In the name of: KADOOGLU YAG SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Address: 4. Organize Sanayi Bolgesi 83422
Nolu Cadde No: 11, Sehitkamil, GAZIANTEP,
TURKEY
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/10/08 : التاريخ
, هالميات اللحوم, خالصات اللحوم, اللحوم: من اجل
 وجبات, االسماك,اللحوم المحفوظة والمعلبة والمملحة
, االسماك المحفوظة,السمك لالستهالك البشري
, االسماك المملحة,االطعمة المستحضرة من االسماك
,االطعمة المستحضرة من الدواجن ولحوم طرائد صيد
 مستحضرات شوربة,مستحضرات عمل الشوربة
 معجون, زيتون محفوظ, المرق المركز, المرق,الخضار
 زيوت, الزبدة, الحليب ومنتجات الحليب,الزيتون
 الفواكه والخضروات المحفوظة,ودهون صالحة لألكل
 حبوب لقاح,والمجمدة والمجففة والمملحة والمطهوة
, فول سوداني معالج, بندق محضر,معدة كمادة غذائية
 الطحينة (معجون, زبدة البندق,زبدة الفول السوداني
 رقائق البطاطا, البيض المسحوق, البيض,)السمسم
 كاداوغلو ياغ سانايي في تيكاريت انونيم: بأسم
سيركيتي
 نولو83422  اورغانيز سانايي بولغيسي.4 : العنوان
 تركيا, غازيانتيب, سيهيتكامل,11 :كاد نو
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)595(

Trade Mark No.: 23642
In Class: 43
Date: 08/10/2013

23642 : العالمة التجارية رقم
43 : في الصنف
2013/10/08 : التاريخ

2013/12/31
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In Respect of: Restaurants and Coffee shop
service, services for providing food and drink
In the name of: Kabab-Ji SAL
Address: Zouk Mkeyel, Junieh, Kissruan, Lebanon
Address for Services:

العــــــدد التاسع

 خدمات توفير، خدمات المطاعم والمقاهي: من اجل
االطعمة والمشروبات
.ل.م. كبابجي ش: بأسم
 لبنان، كسروان، جونيه، زوق مكايل: العنوان
P.O Box 3800 /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
Al-Beereh

)596(

Trade Mark No.: 23643
In Class: 32
Date: 08/10/2013
In Respect of: Mineral waters, aerated waters, table
waters and other non-alcoholic drinks; fruit drinks
In the name of: Adelholzener Alpenquellen GmbH
Address: St.-Primus-Str. 1–5, D-83313 Siegsdorf,
Germany
Address for Services:

23643 : العالمة التجارية رقم
32 : في الصنف
2013/10/08 : التاريخ
 مياه الطاولة, المياه الغازية, المياه المعدنية: من اجل
 شراب الفواكه,والمشروبات األخرى غير الكحولية
 اديلهولزينير البينكويلين جي ام بي اتش: بأسم
- دي,5-1 .اس تي ار-بريموس-. اس تي: العنوان
 المانيا,سيجسدورف
P.O Box 3800 /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
Al-Beereh

العــــــدد التاسع
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()597

العالمة التجارية رقم 23647 :
في الصنف 18 :
التاريخ 2013/10/09 :
من اجل  :لجلود المدبوغة والجلود المدبوغة المقلدة
والمنتجات المصنوعة من هذه المواد غير الواردة
في فئات اخرى جلود الحيوانات الخام او المدبوغة
الصناديق والحقائب السفرية والمظالت والشماسي
والعصي السياط واطقم الحيوانات والسروج
بأسم  :شركة سكاي للتعبئة والتغليف واالستيراد

Trade Mark No.: 23647
In Class: 18
Date: 09/10/2013
In Respect of: leather and goods made of these
mateials and not included in other classes animal
skins hides trunks and travelling bags umbrellas
parasols and walking sticks whips haness and
saddlery
In the name of: sharekat sky let7bea wa atgleef wa
elsteerad
Address: ramalla-shar7 alersal-amaret alesra2tabeq7 -maktab1

العنوان  :رام الله  -شارع االرسال  -عمارة االسراء -
الطابق  - 7مكتي رقم 1
عنوان التبليغ  :رام الله شارع االرسال عمارة االسراء
جوال 059364766

Address for Services:

()598

العالمة التجارية رقم 23650 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/10/10 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
بأسم  :عبدالرحمن رشيد حسن حطاب

Trade Mark No.: 23650
In Class: 35
Date: 10/10/2013
In Respect of: Advertising
In the name of: Abid elrahman rashid hasan hattab

العــــــدد التاسع

2013/12/31

430
Address: ramallah

العنوان  :رام الله
عنوان التبليغ  :رام الله جوال رقم 0599776361
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

Address for Services:

()599

العالمة التجارية رقم 23651 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/10/10 :
من اجل  :المستحضرات الصيدلية ،تحديدا عقاقير
ساتيوكين المثبطة؛ مستحضرات صيدلية تؤثر نوعيا
في نظام المناعة؛ مستحضرات صيدلية لمعالجة
بعض انواع السرطان وامراض الدم وأمراض المناعة.
بأسم  :سيلغيني كوربوريشن
العنوان  86 :موريس أفينيو  ،سوميت  ،نيو جرسي
 ، 07901الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23651
In Class: 5
Date: 10/10/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations, namely,
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations
that modulate the immune system; pharmaceutical
preparations for the treatment of certain cancers, blood
diseases and immune-related diseases.
In the name of: Celgene Corporation
Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, USA.

()600

العالمة التجارية رقم 23652 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/10/10 :

Trade Mark No.: 23652
In Class: 5
Date: 10/10/2013

2013/12/31

431
In Respect of: Pharmaceutical preparations, namely,
cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical preparations
that modulate the immune system; pharmaceutical
preparations for the treatment of certain cancers, blood
diseases and immune-related diseases.
In the name of: Celgene Corporation
Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, USA.
Address for Services:

العــــــدد التاسع

 تحديدا عقاقير، المستحضرات الصيدلية: من اجل
ساتيوكين المثبطة؛ مستحضرات صيدلية تؤثر نوعيا
في نظام المناعة؛ مستحضرات صيدلية لمعالجة
.بعض انواع السرطان وامراض الدم وأمراض المناعة
 سيلغيني كوربوريشن: بأسم
 نيو جرسي،  سوميت،  موريس أفينيو86 : العنوان
 الواليات المتحدة األمريكية، 07901
 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

)601(

Trade Mark No.: 23654

23654 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/10/20 : التاريخ
 اإلعالن واألعمال المهنية: من اجل
 شركة لقاء للبث االذاعي: بأسم
 الخليل دورا وسط البلد: العنوان
 الخليل دورا وسط البلد: عنوان التبليغ

In Class: 35
Date: 20/10/2013
In Respect of: Advertising; business function
In the name of: sharikat liqa llbath alithaie
Address: hebron dura
Address for Services : hebron dura

)602(

Trade Mark No.: 23655

23655 : العالمة التجارية رقم

العــــــدد التاسع

2013/12/31

432
In Class: 21

في الصنف 21 :
Date: 20/10/2013
التاريخ 2013/10/20 :
In Respect of: house hold materials made from
من اجل  :ادوات منزلية صغيرة من الزجاج والصيني
plastic and metal and ceramics
والفخار والبالستيك واللدائن والمعادن مثل االلمنيوم
والستانلس ستيل
In the name of: houshold international company
بأسم  :شركة هاوس هولد انترناشونال
Address: hebron
العنوان  :الخليل شارع السالم مقابل البنك العربي
Address for Services : hebron
عنوان التبليغ  :الخليل شارع السالم مقابل البنك العربي
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()603

Trade Mark No.: 23656

العالمة التجارية رقم 23656 :
In Class: 3
في الصنف 3 :
Date: 21/10/2013
التاريخ 2013/10/21 :
In Respect of: CLEANING LIQUIED
من اجل  :سائل جلي
In the name of: Hossain M Slaimieh
بأسم  :حسين محمد سليمية
Address: EDNA
العنوان  :الخليل اذنا /مصنع السرايا
Address for Services : EDNA
عنوان التبليغ  :الخليل اذنا /مصنع السرايا
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد التاسع

2013/12/31

433

()604

Trade Mark No.: 23657

العالمة التجارية رقم 23657 :
In Class: 3
في الصنف 3 :
Date: 21/10/2013
التاريخ 2013/10/21 :
In Respect of: shampoo
من اجل  :شامبو
In the name of: Hossain M Slaimieh
بأسم  :حسين محمد سليمية
Address: EDNA
العنوان  :الخليل اذنا /مصنع السرايا
Address for Services : EDNA
عنوان التبليغ  :الخليل اذنا /مصنع السرايا
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()605

العالمة التجارية رقم 23658 :
في الصنف 34 :
التاريخ 2013/10/21 :
من اجل  :التبغ ،السيجار ،السجائر التي تحتوي على بدائل
التبغ ،وليس لألغراض الطبية ،السجائر؛ غاليين ) التبغ
(؛علب )السجائر(؛ منافض السجائر للمدخنين والمباراةمربعات؛ الوالعات للمدخنين وفلترات (السجائر ).

Trade Mark No.: 23658
In Class: 34
Date: 21/10/2013
In Respect of: Tobacco; Cigars; Cigarettes
containing tobacco substitutes, not for medical
purposes; Cigarettes; Pipes (Tobacco); Cases
;(Cigarette); Ashtrays for smokers; Match boxes
Lighters for smokers; Filters (Cigarette).

العــــــدد التاسع

2013/12/31

434

بأسم  :تشاينا توباكو هونان إندستريال كو .ليمتد
العنوان  :رقم  ، 188المقطع الثالث  ،شارع وانجيالي
زونغ ،مقاطعة يوهوا  ،مدينة تشانغشاه  ،هونان ،
الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

In the name of: China Tobacco Hunan Industrial
Co., Ltd
Address: No. 188, Section 3, Wanjiali Zhong Road,
Yuhua District, Changsha City, Hunan, P.R. China
Address for Services:

()606

العالمة التجارية رقم 23660 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/21 :
من اجل  :البن ،الشاي  ،الكاكاو  ،السكر  ،األرز  ،التابيوكا
 ،الساغو  ،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.
بأسم  :بيبسيكو  ،إنك.

Trade Mark No.: 23660
In Class: 30
Date: 21/10/2013
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: PepsiCo, Inc.

العنوان  700 :أندرسون هيل روود  ،بيورجيس ،
نيويورك ،10577الواليات المتحدة األمريكية

Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y.
)10577, United States of America (USA

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

Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

435

()607

العالمة التجارية رقم 23663 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/10/22 :
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
بأسم  :شركة البريق للمنظفات والتسويق

Trade Mark No.: 23663
In Class: 3
Date: 22/10/2013
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 AlBareek Lilmonathefat
Waltasweeq

العنوان  :الرامة – جنين – الضفة الغربية
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Address: Al-Ramah, Jenin, The West Bank
Address for Services:

()608

العالمة التجارية رقم 23664 :
في الصنف 35 :

Trade Mark No.: 23664
In Class: 35

2013/12/31

436
Date: 22/10/2013

2013/10/22 : التاريخ

In Respect of: Advertising; business management;
business administration; office functions
In the name of: GRAND STORES L.L.C.
Address: P.O. Box: 2144 Dubai, United Arab Emirates
Address for Services:

العــــــدد التاسع

 خدمات الدعاية واإلعالن ؛ ادارة األعمال ؛ إدارة: من اجل
األنشطة التجارية ؛ األعمال المكتبية
.م.م. المحالت الكبرى ش: بأسم
 االمارات العربية المتحدة,  دبي2144 : ص ب: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)609(

Trade Mark No.: 23683
In Class: 25
Date: 22/10/2013
In Respect of: shoes and clothes
In the name of: SHARIKAT NEGMET
ALKHALIL LILTEJARAH ALDAWLIEH
ALADIEH ALAMMAH
Address: ALKHALIL - WADI ALHARIA

Address for Services : ALKHALIL - WADI
ALHARIA

23683 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/10/22 : التاريخ
 األحذيةالمالبس: من اجل
 شركة نجمة الخليل للتجارة الدولية العادية: بأسم
العامة
 وادي الهرية مقابل ليزر كاسيت-  الخليل: العنوان
 وادي الهرية مقابل ليزر-  الخليل: عنوان التبليغ
كاسيت

)610(

Trade Mark No.: 23684
In Class: 5

23684 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف

العــــــدد التاسع

2013/12/31

437
Date: 23/10/2013

التاريخ 2013/10/23 :
من اجل  :المستحضرات والمواد الصيدالنية

In Respect of: PharmaceuticaL preparations and
substances

بأسم  :استيالس فارما يوروب بي.في.
العنوان  :سيلفيوسويغ  ،62بي ايي ليدن ،ان ال،2333-
هولندا.
عنوان التبليغ  :ص.ب  -219 :نابلس  -فلسطين

In the name of: Astellas Pharma Europe B.V.

Address: Sylviusweg 62 BE Leiden NL-2333
Netherlands
Address for Services:

()611

Trade Mark No.: 23685

العالمة التجارية رقم 23685 :
In Class: 37
في الصنف 37 :
Date: 23/10/2013
التاريخ 2013/10/23 :
;In Respect of: Building construction; repair
من اجل  :انشاء المباني واالصالح وخدمات التركيب
installation services
او التجميع
In the name of:
بأسم  :شركة مجد الصناعية التجارية
Address: nablus aldel street saad aldin building
العنوان  :نابلس شارع العدل بناية سعد الدين الطابق
التاسع
Address for Services : nablus aldel street saad
عنوان التبليغ  :نابلس شارع العدل بناية سعد الدين
aldin building
الطابق التاسع
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()612

العالمة التجارية رقم 23688 :

Trade Mark No.: 23688

العــــــدد التاسع

2013/12/31

438

في الصنف 35 :
التاريخ 2013/10/24 :
من اجل  :الدعاية واالعالن ,العالقات العامة والتسويق

In Class: 35
Date: 24/10/2013
In Respect of: advertising public relations and
marketing
In the name of: sharekat dar alcinema alfelestinyah

بأسم  :شركة دار السينما الفلسطينية
Address: almarkaz altijari aldawwar ,nablus
العنوان  :المركز التجاري ,الدوار,نابلس
Address for Services:
عنوان التبليغ  :الدولية العمال المحاماة,عمارة الخياط
,المركز التجاري ,نابلس
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()613

العالمة التجارية رقم 23689 :
في الصنف 1 :
التاريخ 2013/10/24 :
من اجل  :المواد الكيميائية المستخدمة في الصناعة
والعلوم والزراعة والحراجة والبستنة؛ مستحضرات
معالجة البذور (المتضمنة في الفئة )1؛ الراتنجات
الصناعية غير المعالجة؛ البالستيك غير المعالج؛
األسمدة؛ المواد الالصقة المستخدمة في الصناعة.
بأسم  :باير أكتنجزلشافت
العنوان  :كايسر-ويلهيلم -آللي 51373 ،ليفركوزين ،
ألمانيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23689
In Class: 1
Date: 24/10/2013
In Respect of: Chemicals used in industry, science,
agriculture, horticulture and forestry; seed treatment
preparations (included in class 1); unprocessed
;artificial resins; unprocessed plastics; manures
adhesives used in industry.
In the name of: Bayer Aktiengesellschaft
Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen, Germany
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

439

()614

العالمة التجارية رقم 23690 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/10/24 :
من اجل  :مستحضرات التجميل (لالستخدام الموضعي
والفموي وقطرات العين) لمعالجة البشرة واألنف
والعيون وتتضمن منتجات العناية بالبشرة لالستخدام
خالل الحمل وخل اإلرضاع الطبيعي وللرضع وللعناية
بالجروح والندوب وللحساسية ولتهيج الجلد الجاف؛
الصابون؛ لوشن الشعر ومستحضرات العناية بالشعر؛
منظفات األسنان.
بأسم  :باير أكتنجزلشافت
العنوان  :كايسر-ويلهيلم -آللي 51373 ،ليفركوزين ،
ألمانيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23690
In Class: 3
Date: 24/10/2013
In Respect of: Cosmetics (for topical and oral
application, and eye drops), for treatment of the
skin, nose and eyes, including skin care products for
use during pregnancy and while breastfeeding, and
for babies, for the care of wounds and scars and for
allergic and dry skin irritations; soaps; hair lotions
and hair care preparations; dentifrices.

In the name of: Bayer Aktiengesellschaft
Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen, Germany
Address for Services:

()615

العالمة التجارية رقم 23692 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/10/24 :

Trade Mark No.: 23692
In Class: 5
Date: 24/10/2013

2013/12/31

440

العــــــدد التاسع

In Respect of: Pharmaceutical and veterinary
preparations; sanitary preparations for medical
use; dietetic substances adapted for medical use;
preparations used in medical diagnostic procedures;
medical diagnostic reagents for the analysis of body
fluids; test strips with technology for enhancing the
accuracy of the analysis of body fluids; mediator
embedded in medical diagnostic reagents for the
analysis of body fluids that enhances the accuracy of
the analysis; 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, herbicides; insecticides;
fungicides.

 المستحضرات الصيدالنية والبيطرية؛: من اجل
المستحضرات الصحية لالستخدام الطبي؛ مواد الحمية
المعدة لالستخدام الطبي؛ المستحضرات المستخدمة
في إجراءات التشخيص الطبي؛ كواشف التشخيص
الطبي لتحليل سوائل الجسم؛ أشرطة االختبار مع تقنية
تعزيز دقة تحاليل سوائل الجسم؛ الوسائط المدمجة
في كواشف التشخيص الطبي لتحليل سوائل الجسم
التي تعزز دقة التحاليل؛ أطعمة ومواد الحمية المعدة
لالستخدام الطبي أو البيطري؛ أطعمة الرضع؛ مكمالت
الحمية الغذائية للبشر والحيوانات؛ لصقات الجروح
ومواد التضميد؛ مواد حشو األسنان وشمع األسنان؛
المطهرات؛ مستحضرات القضاء على الجراثيم ومبيدات
.األعشاب؛ مبديات الحشرات؛ مبيدات الفطريات

In the name of: Bayer Aktiengesellschaft

 باير أكتنجزلشافت: بأسم
،  ليفركوزين51373 ،آللي- ويلهيلم- كايسر: العنوان
ألمانيا
 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen, Germany
Address for Services:

)616(

Trade Mark No.: 23693
In Class: 9
Date: 24/10/2013
In Respect of: Computer software; computer
programs; computer software for managing
a medical fluid delivery system and related
accessories;

23693 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/10/24 : التاريخ
 برمجي���ات الحاس���وب؛ برامج الحاس���وب؛: م���ن اج���ل
برمجيات الحاسوب إلدارة أنظمة إعطاء السوائل الطبية
والمس���تلزمات المتعلق���ة به���ا؛ برمجيات الحاس���وب
لمراقبة وضبط وتنظيم وظائف أجهزة إعطاء السوائل
الطبية؛ برمجيات الحاسوب وقطع لحاسوب المترافقة
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computer software for monitoring, controlling and
regulating the functions of a medical fluid delivery
device; computer software and associated computer
hardware for use in collecting, storing, managing,
processing, communicating and reporting of data
obtained from medical devices, medical related
devices and input devices to which the hardware
interconnects; computer software for use in
monitoring, controlling and/or regulating the
injection of medical fluids with a medical fluid
delivery system; extravasation detection system
comprised primarily of computer hardware and
software for monitoring the injection of medical
fluids; wireless communication network systems,
namely, wireless access point (WAP) devices and
associated computer hardware and software for
wireless data delivery; wireless communication
network systems, namely, wireless access point
(WAP) devices and associated computer hardware
and software for wireless data delivery all for use
within a magnetic resonance imaging (MRI) suite
or similar electromagnetically noisy environment;
computer hardware and software used for diabetes
monitoring and management.
In the name of: Bayer Aktiengesellschaft
Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen, Germany
Address for Services:

العــــــدد التاسع

لالس���تخدام ف���ي تجمي���ع وتخزي���ن وإدارة ومعالجة
وتوصيل وإصدار التقارير بخصوص البيانات المتحصل
عليه���ا م���ن األجهزة الطبي���ة واألجه���زة ذات العالقة
الطبية وأجهزة اإلدخال التي يتصل بها الجهاز داخليا؛
 أو ضبط/ برمجيات الحاس���وب لالستخدام في مراقبة و
 أو تنظي���م حقن الس���وائل الطبية مع نظام توصيل/ و
الس���وائل الطبية؛ نظام الكش���ف عن االنصباب الدمي
الذي يتكون أساس���ا م���ن قطع الحاس���وب وبرمجيات
مراقبة حقن الس���وائل الطبية؛ أنظمة شبكات االتصال
 أجهزة نقاط الدخول الالس���لكية: تحديدا،الالس���لكية
(دبليو ايه بيه) وقطع الحاس���وب وبرمجيات الحاسوب
المترافقة معها للتوصيل الالس���لكي للبيانات؛ أنظمة
 أجهزة نقاط: تحديدا،ش���بكات االتصاالت الالس���لكية
الدخول الالس���لكية (دبليو ايه بيه) وقطع الحاس���وب
وبرمجي���ات الحاس���وب المترافق���ة معه���ا للتوصيل
الالسلكي للبيانات المستخدمة جميعها ضمن أجنحة
التصوي���ر بالرني���ن المغناطيس���ي (ام ار آي) أو بيئ���ة
ذات مجال كهرومغناطيس���ي مماثل؛ قطع وبرمجيات
.الحاسوب المستخدمة لمراقبة وإدارة مرض السكري
 باير أكتنجزلشافت: بأسم
،  ليفركوزين51373 ،آللي- ويلهيلم- كايسر: العنوان
ألمانيا
 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

)617(

Trade Mark No.: 23695
In Class: 17
Date: 24/10/2013

23695 : العالمة التجارية رقم
17 : في الصنف
2013/10/24 : التاريخ

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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من اجل  :المطاط والغوتا-برشا والصمغ والميكا؛
المواد البالستيكية على شكل مقذوقات لالستخدام
في الصناعة؛ مواد التعبئة والسد والعزل؛ المواد
البالستيكية متعددة الكربونات شبه المصنعة؛
األنابيب المرنة غير المعدنية؛ األلواح واألعمدة
والقضبان والصفائح.
بأسم  :باير أكتنجزلشافت
العنوان  :كايسر-ويلهيلم -آللي 51373 ،ليفركوزين ،
ألمانيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

;In Respect of: Rubber, gutta-percha, gum, mica
;plastics in extruded form for use in manufacture
packing, stopping and insulating materials; semifinished polycarbonate plastic substances; flexible
pipes, not of metal; plates, poles, bars and sheets.

In the name of: Bayer Aktiengesellschaft
Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen,
Germany
Address for Services:

()618

العالمة التجارية رقم 23696 :
في الصنف 19 :
التاريخ 2013/10/24 :
من اجل  :مواد البناء واإلنشاءات غير المعدنية؛ الرقائق
والصفائح والقضبان واأللواح والمقاطع المشكلة
واألنابيب البالستيكية كمواد بناء وإنشاءات؛ الجبس؛
اإلسمنت؛ األلواح اإلسمنتية؛ الصلصال؛ القار؛ ألواح
اإلضاءة؛ الطبقات الخارجية (مواد بناء)؛ الطوب غير
المعدني؛ الصفائح البالستيكية للبناء؛ خشب البناء؛
الحجارة االصطناعية؛ أنابيب المزراب غير المعدنية؛
األنابيب البالستيكية للبناء؛ األشرطة البالستيكية
للبناء؛ زجاج البناء؛ عوامل البناء لصناعة الحجارة؛
األنابيب الصلبة غير المعدنية للبناء؛ األسفلت والزقت
والقار؛ المباني غير المعدنية القابلة للنقل؛ النصب
التذكارية غير المعدنية.
بأسم  :باير أكتنجزلشافت

Trade Mark No.: 23696
In Class: 19
Date: 24/10/2013
In Respect of: Non-metallic building and
construction materials; plastic foils, sheets, rods,
slabs, shaped sections and pipes as building and
construction materials; gypsum; cement; cement
slabs; fireclay; bitumen; lighting slabs; coatings
(building materials); non-metal tiles; plastic sheets
for building; timber (building-); artificial stone; nonmetal gutter pipes; plastic tube for building; plastic
strip for building; building glass; stones (binding
agents for making-); non-metallic rigid pipes for
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic
transportable buildings; monuments, not of metal.

In the name of: Bayer Aktiengesellschaft

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العنوان  :كايسر-ويلهيلم -آللي 51373 ،ليفركوزين ،
ألمانيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen, Germany
Address for Services:

()619

Trade Mark No.: 23697

العالمة التجارية رقم 23697 :
في الصنف 38 :
Date: 24/10/2013
التاريخ 2013/10/24 :
In Respect of: Telecommunications
من اجل  :االتصاالت
In the name of: sharekat dar alcinema alfelestinyah
بأسم  :شركة دار السينما الفلسطينية
Address: almarkaz altijari aldawwar ,nablus
العنوان  :المركز التجاري ,الدوار,نابلس
Address for Services:
عنوان التبليغ  :الدولية العمال المحاماة,عمارة الخياط
,المركز التجاري ,نابلس
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
In Class: 38

()620

العالمة التجارية رقم 23698 :
في الصنف 31 :
التاريخ 2013/10/24 :

Trade Mark No.: 23698
In Class: 31
Date: 24/10/2013

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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من اجل  :المنتجات الزراعية والبستانية والحرجية
باإلضافة إلى الحبوب(بقدر ما هي متضمنة في الفئة
)31؛ البذور؛ أطعمة الحيوانات والمكمالت الغذائية
ألطعمة الحيوانات.
بأسم  :باير أكتنجزلشافت
العنوان  :كايسر-ويلهيلم -آللي 51373 ،ليفركوزين ،
ألمانيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

In Respect of: Agricultural, horticultural and
forestry products as well as grains (as far as
contained in class 31); seeds; foodstuffs for animals
and supplements for animal foodstuffs.
In the name of: Bayer Aktiengesellschaft
Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen, Germany
Address for Services:

()621

العالمة التجارية رقم 23699 :
في الصنف 37 :
التاريخ 2013/10/24 :
من اجل  :خدمات التصليح والصيانة لألجهزة الطبية؛
خدمات التصليح والصيانة ألنظمة الحقن الوريدية
وملفات التصوير بالرنين المغناطيسي (ام ار آي)
ومحوالت الطاقة بالموجات فوق الصوتية.
بأسم  :باير أكتنجزلشافت
العنوان :كايسر-ويلهيلم -آللي 51373 ،ليفركوزين ،
ألمانيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23699
In Class: 37
Date: 24/10/2013
In Respect of: Repair and maintenance of medical
devices; repair and maintenance services for
vascular injection systems, Magnetic Resonance
Imaging (MRI) coils and ultrasound transducers.
In the name of: Bayer Aktiengesellschaft
Address: Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373
Leverkusen, Germany
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العالمة التجارية رقم 23700 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/10/24 :
من اجل  :البيرة (شراب الشعير) و المياه المعدنية
و الغازية و غيرها من المشروبات غير الكحولية,
مشروبات مستخلصة من الفواكه و عصائر الفواكه,
شراب و مستحضرات اخرى لعمل المشروبات الواقعة
بالفئة .32
بأسم  :الوطنية للتجارة والتوزيع م م ح
العنوان  :جبل علي  ،دبي  ،ص .ب  ، 16992اإلمارات
العربية المتحدة.
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23700
In Class: 32
Date: 24/10/2013
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: National Trading & Distribution
FZE

Address: Jebel Ali, P.O. Box 16992, Dubai, United
Arab Emirates
Address for Services:

()623

العالمة التجارية رقم 23702 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/10/24 :
من اجل  :المالبس
بأسم  :شركة فتحي عودة واوالدة التجارية للخياطه

Trade Mark No.: 23702
In Class: 25
Date: 24/10/2013
In Respect of: Clothing
In the name of: shareket fathi odeh wa awlado
altejareah ll kheyatah

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العنوان  :نابلس – شارع الفاطميه تلفون 0599090703
عنوان التبليغ :نابلس – شارع الفاطميه تلفون
0599090703

Address: Nablus share al fatmia mobile : 0599090703
Address for Services : Nablus share al fatmia
mobile : 0599090703

()624

Trade Mark No.: 23703

العالمة التجارية رقم 23703 :
في الصنف 19 :
التاريخ 2013/10/24 :
من اجل  :صناعة الطوب

In Class: 19
Date: 24/10/2013
In Respect of: Manufacturer Blok
In the name of: AlHammad FIr Blok

بأسم  :شركه الحمد لصناعة الطوب

Address: Kofor Sour 092618886

العنوان  :كفر صور 092618886

Address for Services : Kofor Sour 092618886

عنوان التبليغ  :كفر صور 092618886

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

()625

العالمة التجارية رقم 23704 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/10/27 :

Trade Mark No.: 23704
In Class: 35
Date: 27/10/2013

2013/12/31
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In Respect of: advertising/ business management/
business administration/ office functions
In the name of: sharekat ashraqat lldeaya wa
aleelan

العــــــدد التاسع

 خدمات الدعاية واالعالن وادارة وتوجيه: من اجل
االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
 شركة أشرقت للدعاية واالعالن: بأسم

Address: ramallah- jefna

 جفنا- رام الله: العنوان
 جفنا- رام الله: عنوان التبليغ

Address for Services : ramallah- jefna

)626(

Trade Mark No.: 23705

23705 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/10/27 : التاريخ
 كريمات تجميل وحماية البشرة: من اجل

In Class: 3
Date: 27/10/2013
In Respect of: COSMATICS CREAMES FOR
SKIN AND PROTECTION
In the name of: MOHAMAD MOSA M.F AL
NATSHEH

 محمد موسى محمد فايز النتشة: بأسم

Address: HEBRON ALHAWWOZ AL THANEE
Address for Services : HEBRON ALHAWWOZ
AL THANEE

مفرق التحرير/  الخليل الحووز الثاني: العنوان
 مفرق التحرير/  الخليل الحووز الثاني: عنوان التبليغ

)627(

Trade Mark No.: 23707
In Class: 3
Date: 27/10/2013
In Respect of: CREAMES FOR SKIN AND
PROTECTION COSMATICS

23707 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/10/27 : التاريخ
 كريمات تجميل و حماية البشرة: من اجل

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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In the name of: MOHAMAD MOSA M.F AL
NATSHEH

بأسم  :محمد موسى محمد فايز النتشة
العنوان  :الخليل الحووز الثاني /مفرق التحرير
عنوان التبليغ  :الخليل الحووز الثاني /مفرق التحرير

Address: HEBRON ALHAWWOZ AL THANEE
Address for Services : HEBRON ALHAWWOZ
AL THANEE

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

()628

Trade Mark No.: 23708

العالمة التجارية رقم 23708 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/10/27 :
من اجل  :كريمات تمنع نمو الشعر

In Class: 3
Date: 27/10/2013
In Respect of: CREAMES FOR PREVENT HAIR
GROTH
In the name of: MOHAMAD MOSA M.F AL
NATSHEH

بأسم  :محمد موسى محمد فايز النتشة
العنوان  :الخليل الحووز الثاني /مفرق التحرير
عنوان التبليغ  :الخليل الحووز الثاني /مفرق التحرير

Address: HEBRON ALHAWWOZ AL THANEE
Address for Services : HEBRON ALHAWWOZ
AL THANEE

()629

العالمة التجارية رقم 23710 :
في الصنف 30 :

Trade Mark No.: 23710
In Class: 30

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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التاريخ 2013/10/28 :
من اجل  :الطحين
بأسم  :شركة تي تي اي للتجارة الدولية واالستثمار

Date: 28/10/2013
In Respect of: FLOWER
In the name of: T.T.I LLTIGARA ALDAWLIEH
WALISTITHMAR
Address: HEBRON AQABAT TAFOUH

العنوان  :الخليل عقبة تفوح  /الجدع
Address for Services : HEBRON AQABAT TAFOUH
عنوان التبليغ  :الخليل عقبة تفوح  /الجدع
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()630

العالمة التجارية رقم 23711 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/10/28 :
من اجل  :اإلعالن واألعمال المهنية
بأسم  :شركة تي تي اي للتجارة الدولية واالستثمار

Trade Mark No.: 23711
In Class: 35
Date: 28/10/2013
In Respect of: Advertising and related business
In the name of: T.T.I LLTIGARA ALDAWLIEH
WALISTITHMAR
Address: HEBRON AQABAT TAFOUH

العنوان  :الخليل عقبة تفوح /الجدع
عنوان التبليغ  :الخليل عقبة تفوح  /الجدع

()631

العالمة التجارية رقم 23714 :
في الصنف 9 :

Trade Mark No.: 23714
In Class: 9

2013/12/31
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Date: 28/10/2013
In Respect of: Magnetic data carriers; recording
discs; calculating machines and data processing
equipment and computers; Apparatus for
transmission, recording, or reproduction of sound
or images, telephone, mobile telephones and
computers hardware and accessories thereof
In the name of: AXIOM TELECOM LLC
Address: P.O. Box 9266 Dubai, United Arab
Emirates

Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/10/28 : التاريخ
 اقراص, وسائط حمل البيانات المغناطيسية: من اجل
 الحاسبات االلية واجهزة معالجة البيانات,التسجيل
 اجهزة تسجيل ونقل واستعادة الصوت,والكمبيوترات
 الهواتف النقالة واجهزة, اجهزة الهواتف,او الصورة
 قطع الغيار والملحقات الخاصة بالمنتجات,الكمبيوتر
المذكورة
.م.م.ذ. اكسيوم تيليكوم ش: بأسم
 االمارات العربية المتحدة، دبي9266 .ب. ص: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)632(

Trade Mark No.: 23715
In Class: 35
Date: 28/10/2013
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 for Magnetic data carriers;
recording discs; calculating machines and data
processing equipment and computers; Apparatus
for transmission, recording, or reproduction of
sound or images, telephone, mobile telephones
and computers hardware and accessories thereof,
enabling customers to conveniently view and
purchase those from retail stores or by means of
electronic media
In the name of: AXIOM TELECOM LLC
Address: P.O. Box 9266 Dubai, United Arab
Emirates

23715 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/10/28 : التاريخ
, ادارة االعمال, خدمات الدعاية واالعالن: من اجل
 تجميع, توزيع العينات,خدمات الترويج لالخرين
مجموعة معينة من المنتجات خصوصا وسائط حمل
 الحاسبات, اقراص التسجيل,البيانات المغناطيسية
 اجهزة,االلية واجهزة معالجة البيانات والكمبيوترات
 اجهزة,تسجيل ونقل واستعادة الصوت او الصورة
 قطع, الهواتف النقالة واجهزة الكمبيوتر,الهواتف
،الغيار والملحقات الخاصة بالمنتجات المذكورة
لتمكين الزبائن من معاينتها وشرائها بسهولة من
محالت البيع بالتجزئة او من خالل الوسائل االلكترونية
.م.م.ذ. اكسيوم تيليكوم ش: بأسم
 االمارات العربية المتحدة، دبي9266 .ب. ص: العنوان
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Address for Services:

العــــــدد التاسع

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

)633(

Trade Mark No.: 23716
In Class: 37
Date: 28/10/2013
In Respect of: Repair; Installation; Maintenance of
Magnetic data carriers; recording discs, calculating
machines and data processing equipment and
computers, Apparatus for transmission, recording,
or reproduction of sound or images, telephone,
mobile telephones and computers hardware and
accessories thereof

In the name of: AXIOM TELECOM LLC
Address: P.O. Box 9266 Dubai, United Arab
Emirates
Address for Services:

23716 : العالمة التجارية رقم
37 : في الصنف
2013/10/28 : التاريخ
 خدمات التركيب,  خدمات الصيانة واالصالح: من اجل
 خدمات الصيانة واالصالح لوسائط حمل البيانات,
 الحاسبات االلية, اقراص التسجيل,المغناطيسية
 اجهزة,واجهزة معالجة البيانات والكمبيوترات
 اجهزة,تسجيل ونقل واستعادة الصوت او الصورة
 قطع, الهواتف النقالة واجهزة الكمبيوتر,الهواتف
الغيار والملحقات الخاصة بالمنتجات المذكورة
.م.م.ذ. اكسيوم تيليكوم ش: بأسم
 االمارات العربية المتحدة، دبي9266 .ب. ص: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh
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Trade Mark No.: 23717
In Class: 38

23717 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف

2013/12/31

452
Date: 28/10/2013
In Respect of: Communications by telephone,
Broadcasting, services allowing at least one person
to communicate with another by a sensory means,
transmit messages from one person to another,
Message sending, place a person in oral or visual
communication with another, Wireless broadcasting
In the name of: AXIOM TELECOM LLC
Address: P.O. Box 9266 Dubai, United Arab
Emirates
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/10/28 : التاريخ
 الخدمات, البث, االتصاالت من خالل الهواتف: من اجل
التي تتيح لشخص واحد على االقل االتصال بشخص
 نقل الرسائل من,اخر من خالل والوسائل الحسية
 وضع شخص في اتصال, ارسال الرسائل,شخص الخر
 البث الالسلكي,مرئي او مسموع مع اخر
.م.م.ذ. اكسيوم تيليكوم ش: بأسم
 االمارات العربية المتحدة، دبي9266 .ب. ص: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)635(

Trade Mark No.: 23718
In Class: 5
Date: 28/10/2013
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: SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.
Address: Viale Shakespeare, 47 – 00144 ROMA
– Italy
Address for Services:

23718 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/10/28 : التاريخ
, المستحضرات الصيدلية والبيطرية:من اجل
 مواد الحمية،المستحضرات الصحية لالغراض الطبية
،  أغذية األطفال، المعدة لالستعمال الطبي او البيطري
 اللصوق الطبية، المكمالت الغذائية لالنسان والحيوان
 المواد الخاصة بحشو األسنان والشمع، ومواد التضميد
 المستحضرات المستعملة في،  المطهرات، الطبي
ابادة الهوام والحيوانات والحشرات الضارة والفطريات
واألعشاب الضارة
تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت- سيغما: بأسم
.ايه.بي.اس
 روما – ايطاليا47-00144 , فيالي شاكسبير: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

2013/12/31

453

العــــــدد التاسع

)636(

Trade Mark No.: 23719
In Class: 5
Date: 28/10/2013
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: SIGMA-TAU INDUSTRIE
FARMACEUTICHE RIUNITE S.p.A.
Address: Viale Shakespeare, 47 – 00144 ROMA
– Italy

Address for Services:

23719 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/10/28 : التاريخ
, المس����تحضرات الصيدلي����ة والبيطري����ة: م����ن اج����ل
 مواد الحمية،المس����تحضرات الصحية لالغراض الطبي����ة
،  أغذية األطفال، المعدة لالس����تعمال الطبي او البيط����ري
 اللصوق الطبية، المكمالت الغذائية لالنس����ان والحيوان
 المواد الخاصة بحش����و األسنان والشمع، ومواد التضميد
 المس����تحضرات المس����تعملة في،  المطه����رات، الطب����ي
ابادة اله����وام والحيوانات والحش����رات الضارة والفطريات
واألعشاب الضارة
تاو انداستريه فارماكيوتيشي ريونيت- سيغما: بأسم
.ايه.بي.اس
 روما – ايطاليا47-00144 , فيالي شاكسبير: العنوان
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)637(

Trade Mark No.: 23720

23720 : العالمة التجارية رقم

العــــــدد التاسع

2013/12/31

454
In Class: 29

في الصنف 29 :
Date: 28/10/2013
التاريخ 2013/10/28 :
In Respect of: Potato chips and Vegetables, dried
من اجل  :رقائق بطاطا و خضروات مجففة
In the name of: testy fries company for foodstuffs
بأسم  :شركة مصنغ تاسني فرايز للمواد اللغذائية
Address: beitunia old city
العنوان  :بيتونيا البلدة القديمة
Address for Services:
عنوان التبليغ  :بيتونيا  /البلدة القديمة هاتف رقم
0599539081
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة  tasty friesوالرسومات
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
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العالمة التجارية رقم 23723 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/10/29 :
من اجل  :المستحضرات الخاصة بتبييض األقمشة
وغيرها من المواد المستخدمة لغسيل المالبس،
ومستحضرات التنظيف والتلميع والفرك والصقل
والكشط وإزالة األوساخ ،ومواد إزالة الشحوم؛ الصابون
بأنواعه ،وبرش الصابون؛ الروائح العطرية ،والزيوت
األساسية (الطيارة)؛ مواد التجميل والتزيين،
مستحضرات العناية بالشعر؛ مستحضرات تنظيف
األسنان ،معاجين الحالقة؛ الشامبو؛ مستحضرات
العناية الشخصية وكافة أنواع المنظفات والملمعات
بأسم  :شركة الشاعر للتجارة والصناعة المحدودة
المسؤولية
العنوان  :محضر  - 1523سبينة الصغرى  -ريف دمشق
 سورياعنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Trade Mark No.: 23723
In Class: 3
Date: 29/10/2013
In Respect of: Bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning, polishing,
;scouring, abrasive and dirt removal preparations
;degreasing material; all kind of soaps; grated soaps
;perfumery, essential oils, cosmetics, hair lotions
dentifrices; shaving creams; shampoo; personal
care preparations; all kind of cleaner and polishing

In the name of: Al Shaer For Trading And
Manufacturing Limited Liability Company
Address: Mahdar 1523 - Sbeneh Al Soghra - Reef
Damascus - Syria
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

455
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العالمة التجارية رقم 23725 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/29 :
من اجل  :البن او القهوة؛ الش���اي؛ الكاكاو؛ السكر؛ األرز؛
والتابيوكا؛ الس���اجو؛ بدائل القهوة او البن االصطناعي؛
الدقي���ق و المس���تحضرات المصنوعة م���ن الحبوب و
الخب���ز والفطائ���ر والحلويات؛ الش���وكوالتة ،ومنتجات
واصابع الشوكوالتة؛ والبسكويت ،البسكويت المحشي
والمغط���ى ،والبس���كويت اله���ش ،الكع���ك او الكيك،
البس���كويت الرقيق (الويفر) ،الحلوى والسكاكر؛ عسل
النحل والعس���ل األس���ود والدبس؛ الخميرة ،مس���حوق
الخبيز؛ الملح؛ الخردل؛ الخل؛ الصلصة (توابل)؛ البهارات؛
البوظة (اآليس كريم) ،الثلج والمثلجات
بأسم  :يلديز هولدينج أنونيم شيركيتي
العنوان  :كيسيكلي ماه .فيراه كاد .كيسيكلي
سيسمي اس كيه .رقم 4/2:بي .كامليسا ،اوسكودار /
اسطنبول ،تركيا
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Trade Mark No.: 23725
In Class: 30
Date: 29/10/2013
In Respect of: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, bread, pastry and confectionery,
chocolates, chocolate products and bars, biscuits,
filled and coated biscuits, cookies, cakes, wafers,
candies, honey, treacle; yeast, baking-powder; salt,
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices; icecreams, ices

In the name of: YILDIZ HOLDING ANONIM
SIRKETI
Address: Kisikli Mah. Ferah Cad. Kisikli Cesme
Sk. No:2/4 B.Camlica, Uskudar / ISTANBUL,
TURKEY
Address for Services:

()640

العالمة التجارية رقم 23726 :

Trade Mark No.: 23726

العــــــدد التاسع

2013/12/31

456
In Class: 32

في الصنف 32 :
Date: 29/10/2013
التاريخ 2013/10/29 :
من اجل :المياه المعدنية والغازية وغيرها من In Respect of: MINERAL AND AERATED WATERS
AND OTHER NON-ALCOHOLIC DRINKS.
المشروبات غير الكحولية.
In the name of: PepsiCo, Inc.
بأسم  :بيبسيكو  ،إنك.
Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y.
العنوان  700 :أندرسون هيل روود  ،بيورجيس ،
)10577, United States of America (USA
نيويورك ،10577الواليات المتحدة األمريكية
Address for Services:
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 ص ب 4472العالمة تشتمل على األلوان األزرق واألبيض والبرتقالي و األصفر.

()641

العالمة التجارية رقم 23727 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/10/29 :
من اجل  :المياه المعدنية والغازية وغيرها من
المشروبات غير الكحولية.
بأسم  :بيبسيكو  ،إنك.
العنوان  700 :أندرسون هيل روود  ،بيورجيس ،
نيويورك  ،10577الواليات المتحدة األمريكية

Trade Mark No.: 23727
In Class: 32
Date: 29/10/2013
In Respect of: MINERAL AND AERATED WATERS
AND OTHER NON-ALCOHOLIC DRINKS.
In the name of: PepsiCo, Inc.
Address: 700 Anderson Hill Road, Purchase, N.Y.
)10577, United States of America (USA

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 ص ب 4472العالمة تشتمل على األلوان األزرق واألبيض والبرتقالي و األصفر.

Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

457

()642

العالمة التجارية رقم 23728 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/29 :
من اجل :البن ،الكاكاو ،مشروبات أساسها القهوة أو
الكاكاو ،مشروبات أساسها الشوكوال ،المعكرونة ،فطائر
اللحم ،الشعيرية ،منتوجات الباتيسري والمخبز ،الحلويات،
العسل ،دنج ،منكهات الطعام ،الخميرة ،مسحوق الخبز،
المستحضرات الطبيعية لتحسين شكل ولون منتوجات،
الطحين وحفظهم ،أي نوع من الطحين ،السميد ،نشاء،
سكر ،سكر مبلور ،بودرة السكر ،الشاي ،الشاي المثلج،
المعجنات ،الراحة ،اللبن المثلج ،الشوكوال ،منتجات
الشوكوال ،المنتجات المغطاة بالشوكوال والسكاكر،
البسكوت ،المقرمشات ،الرقائق ،حلوى منوعة (كوكولينز)،
الفطائر ،الكاتو ،شوكوال وسكاكر محشوة بالكراميل،
علكة ،بوظة آيس كريم ،ثلوج صالحة لألكل ،ملح ،الحبوب
ومنتجاتها.
بأسم :سولين سيكوالتا غيدا سانايي في تيكاريت
أنونيم سيركيتي
العنوان  .2 :اورغنايز سنايي بولغيزي  83221نولو
كادي رقم ,28 :سهيتكاميل  ،غازيانتيب  ,تركيا

Trade Mark No.: 23728
In Class: 30
Date: 29/10/2013
In Respect of: Coffee, cocoa, coffee or cocoa-based
beverages, chocolate-based beverages, macaroni,
meat pies, vermicelli, products of patisserie and
bakery, desserts, honey, propolis, flavourings for
foods, yeast, baking powder, natural preparations for
improving the shape and colour of flour products,
and preserving them; any kind of flour, semolina,
starch, sugar, lump sugar, powdered sugar, teas, iced
tea, confectionery, Turkish delight, frozen yoghurt,
chocolates, chocolate products, products covered
with chocolate and candy, biscuits, crackers, wafers,
cocolins, tarts, cakes, chocolates and candies with
caramel filling, chewing gum, ice creams, edible
ices, salt, cereals and their products.

In the name of: SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Address: 2. Organize Sanayi Bolgesi 83221 Nolu
Cad. No:28, Sehitkamil GAZIANTEP, Turkey

عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 ص ب 4472العالمة تشتمل على الحماية بااللوان االزرق واالبيض واالحمر و االخضر .

Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/12/31

458
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العالمة التجارية رقم 23729 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/10/29 :
من اجل :المستحضرات الصيدلية ،تحديدا عقاقير
ساتيوكين المثبطة ،مستحضرات صيدلية تؤثر
نوعيا في نظام المناعة؛ مستحضراتصيدلية لمعالجة
امراض اإللتهبات المزمنة ،التهاب الفقار القسطي ،داء
الصدفية ،التهاب المفاصل الصدافي و السرطان.
بأسم  :سيلغيني كوربوريشن
العنوان  86 :موريس أفينيو  ،سوميت  ،نيو جرسي
 ، 07901الواليات المتحدة األمريكية

Trade Mark No.: 23729
In Class: 5
Date: 29/10/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations,
namely, cytokine inhibitory drugs; pharmaceutical
;preparations that modulate the immune system
pharmaceutical preparations for the treatment
of chronic inflammatory diseases, ankylosing
spondylitis, psoriasis, psoriatic arthritis and cancer.
In the name of: Celgene Corporation
Address: 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey
07901, USA.

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

Address for Services:

()644

العالمة التجارية رقم 23731 :
في الصنف 25 :
التاريخ 2013/10/29 :
من اجل  :االحذية
بأسم  :ايهاب محمد علي المدبوح
العنوان :الخليل بجانب مصنع روما لالحذية جبل
الرحمة 0599232490
عنوان التبليغ  :الخليل بجانب مصنع روما لالحذية جبل
الرحمة 0599232490

Trade Mark No.: 23731
In Class: 25
Date: 29/10/2013
In Respect of: SHOES
In the name of: IHAB M.A.ALMDBOUH
Address: HEBRON
Address for Services : HEBRON

العــــــدد التاسع

2013/12/31

459
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العالمة التجارية رقم 23732 :
في الصنف 2 :
التاريخ 2013/10/30 :
من اجل  :دهانات  ،دهانات مضادة لنمو الفطريات،
دهانات مبيدة للبكتيريا  ،دهانات مقاومة للنار ،
مسحوق المنيوم ألستخدام الدهانين وفني الديكور
واعمال الطباعة والفنانيين  ،معادن على شكل مسحوق
ألستخدام الدهانيين وفني الديكور واعمل الطباعة
والفنانيين  ،مواد حافظة للخشب  ،اساسات الدهان
 ،مجففات (عوامل تجفيف ) للدهانات  ،طالءات للباد
المقطر ( دهانات )  ،طالئات زجاجية براقة ( دهانات
والكية ) فرفران (غمبوج ) للدهان  ،طالءات المينا
للدهان  ،طالءات المينا (فرنيش ) ،كربوست لحفظ
الخشب  ،طالءات (دهانات )  ،طالءات للباد التسقيف
( دهانات )  ،مالد لسد الثقوب  ،مستحضرات مثبتة
للدهانات  ،مثبتات للدهانات  ،اصباغ اليزارين  ،مواد
تثبيت الوان الخشب  ،طالءات الخشب (دهانات ) ،
مرفقات الدهانات  ،مغلضات الدهانات  ،طالء جيري
مائي  ،دهانات خزفية  ،دهانات مينانية  ،مسحوق
المنيوم للدهان  ،طالء مائي طباشيري  ،اصباغ  ،طالءات
المينا للدهان  ،طالءات المينا ( ورنيش )
بأسم  :عالء خالد خطيب
العنوان  :جنين-شارع المدارس جوال رقم
0599473073
عنوان التبليغ  :جنين-شارع المدارس جوال رقم
0599473073

Trade Mark No.: 23732
In Class: 2
Date: 30/10/2013
In Respect of: Paints, paints (anti-fouling-),
paints (bactericidal-), paints(fireproof-), powder
(aluminium0) for painters, artists and decorators
powder form (metals in-) for painters , decorators
,printers
and
artists
,preservatives(wood-),
primers, siccatives [drying agents] for paints ,
tarred felt(coatings for-) [ paints], glazes [paints
,lacers], gamboge for
painting ,enamels for
painting , enamels[varnishes] ,creosote for wood
preservation ,coatings [paints], coating for roofing
felt [paints],balsam[Canada-),binding preparations
for paints agglutinants for paints ,alizarine dyes,
wood mordants, wood coating,[paints],thinners
for paints, thickeners for paints, whitewash, wash
(lime-),paints(ceramic-),paints(enamel-),aluminium
powder for painting, distempers, dyestuffs, enamels
]for painting, enamels [varnishes

In the name of: ala›a khaled khatib
Address: jenin- shara almadaris
Address for Services : jenin- shara almadaris

العــــــدد التاسع

2013/12/31

460
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Trade Mark No.: 23733

العالمة التجارية رقم 23733 :
In Class: 33
في الصنف 33 :
Date: 30/10/2013
التاريخ 2013/10/30 :
من اجل  :تقطير المشروبات الروحية وتكريرها وخلطها In Respect of: afiltering the alcoholic drinks mixing
repeating and producing the athletic alcohol
وانتاج الكحول االثيلي
In the name of: ibarahim bajes ibrahim besharieh
بأسم  :ابراهيم باجس ابراهيم بشارية
Address: aboud ramallah
العنوان  :عابود -رام الله
Address for Services : aboud ramallah
عنوان التبليغ  :عابود -رام الله
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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العالمة التجارية رقم 23735 :
في الصنف 43 :
التاريخ 2013/10/31 :
من اجل  :خدمات توفير االطعمة والمشروبات -االيواء
المؤقت.
بأسم  :شركة اركان للمطاعم واالستثمار السياحي
العنوان  :نابلس

Trade Mark No.: 23735
In Class: 43
Date: 31/10/2013
In Respect of: Services for providing food and
drink; temporary accommodation.
In the name of: shareket arkan lelmataem
walestesmar alseyahe
Address: nablus

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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عنوان التبليغ  :غسان العقاد _نابلس_رفيديا_فوق
معرض جوال

Address for Services:

()648

العالمة التجارية رقم 23736 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/31 :
من اجل  :الشوكوالتة والحلويات والنوغاوالبسكويت
والكراميل و الكاكاو

Trade Mark No.: 23736
In Class: 30
Date: 31/10/2013
In Respect of: CHOCOLATE,SWEETS AND
CANDIES,COCOA,NOUGAT BISCUITS
In the name of: JAMALEDDIN SAID TAHER
MASLAMANI

بأسم  :جمال الدين سعيد طاهر مسلماني

Address: NABLUS BIET IBA MAIN STREET
TEL ,09/2348899

العنوان  :نابلس_شارع بيت ايبا الرئيسي تلفون
2348899/09
عنوان التبليغ  :نابلس_شارع بيت ايبا الرئيسي تلفون Address for Services : NABLUS BIET IBA MAIN
STREET TEL ,09/2348899
2348899/09
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()649

العالمة التجارية رقم 23737 :

Trade Mark No.: 23737

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/31 :
من اجل  :الشوكوالتة والحلويات والنوغاوالبسكويت
والكراميل والكاكاو
بأسم  :جمال الدين سعيد طاهر مسلماني

In Class: 30
Date: 31/10/2013
In Respect of: CHOCOLATE,SWEETS AND
CANDIES, COCOA, NOUGAT, BISCUITS
In the name of: JAMALEDDIN SAID TAHER
MASLAMANI

Address: NABLUS BIET IBA MAIN STREET
TEL ,09/2348899

العنوان  :نابلس_شارع بيت ايبا الرئيسي تلفون
2348899/09
عنوان التبليغ  :نابلس_شارع بيت ايبا الرئيسي تلفون Address for Services : NABLUS BIET IBA MAIN
STREET TEL ,09/2348899
2348899/09
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()650

العالمة التجارية رقم 23738 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/31 :
من اجل  :الشوكوالتة والحلويات والنوغاوالبسكويت
والكراميل والكاكاو
بأسم  :جمال الدين سعيد طاهر مسلماني

Trade Mark No.: 23738
In Class: 30
Date: 31/10/2013
In Respect of: chocolate, sweets , and candies,
cocoa, nougat, biscuits
In the name of: JAMALEDDIN SAID TAHER
MASLAMANI

Address: NABLUS BIET IBA MAIN STREET
TEL ,09/2348899

العنوان  :نابلس_شارع بيت ايبا الرئيسي تلفون
2348899/09
عنوان التبليغ  :نابلس_شارع بيت ايبا الرئيسي تلفون Address for Services : NABLUS BIET IBA MAIN
STREET TEL ,09/2348899
2348899/09
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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()651

العالمة التجارية رقم 23741 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/10/31 :
من اجل  :الشوكوالته والحلويات والنوغاوالبسكويت
والكراميل والكاكاو
بأسم  :جمال الدين سعيد طاهر مسلماني

Trade Mark No.: 23741
In Class: 30
Date: 31/10/2013
In Respect of: chocolate,sweets ,and
candies,cocoa,nougat,biscuits
In the name of: JAMALEDDIN SAID TAHER
MASLAMANI

Address: NABLUS BIET IBA MAIN STREET
TEL ,09/2348899

العنوان  :نابلس_شارع بيت ايبا الرئيسي تلفون
2348899/09
عنوان التبليغ  :نابلس_شارع بيت ايبا الرئيسي تلفون Address for Services : NABLUS BIET IBA MAIN
STREET TEL ,09/2348899
2348899/09
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()652

العالمة التجارية رقم 23742 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/10/31 :

Trade Mark No.: 23742
In Class: 9
Date: 31/10/2013

2013/12/31
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In Respect of: Computer software development
tools; Computer software for use as an application
programming
interface
(API); Application
programming interface (API) for computer
software which facilitates online services for social
networking, building social networking applications
and for allowing data retrieval, upload, download,
access and management; Computer software to
enable uploading, downloading, accessing, posting,
displaying, tagging, blogging, streaming, linking,
sharing or otherwise providing electronic media
or information via computer and communication
networks; downloadable e-commerce computer
software to allow users to perform electronic
business transactions via a global computer network;
software for sending electronic message alerts and
reminders via the Internet; software for transmitting
orders and for sending and receiving electronic
messages via the Internet; Downloadable computer
software for modifying the appearance and enabling
transmission of photographs; computer software
for the collection, editing, organizing, modifying,
transmission, storage and sharing of data and
information.
In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

العــــــدد التاسع

 اعداد برامج، أدوات تطوير برامج الكمبيوتر: من اجل
كمبيوتر لغايات استخدامـها كــرابط برمجة التطبيــقات
) لبرامج الكمبيوترAPI (  روابط برمجة التطبيقات، )API (
التي تسهل تقديم الخدمات عبر اإلنترنت للتواصل
 وبناء تطبيقات الشبكات االجتماعية والتي،االجتماعي
 وتحميل وتنزيل والوصول،تسمح باسترجاع البيانات
وادارة برامج الكمبيوتر لتمكين تحميل وتنزيل والوصول
 وتقاسم،  وربط،  وتدفق، ونشر وعرض اشارت ومدونات
او غير ذلك من وسائط اإلعالم اإللكترونية أو المعلومات
عن طريق شبكات الكمبيوتر واالتصاالت؛ تحميل برامج
الكمبيوتر الهداف التجارة اإللكترونية والتي تسمح
للمستخدمين بإنجاز معامالت التجارة اإللكترونية عبر
شبكة الحاسوب العالمية؛ برامج إلرسال تنبيهات الرسائل
اإللكترونية ورسائل التذكير عن طريق شبكة اإلنترنت
؛ برمجيات لنقل األوامر وإلرسال واستقبال الرسائل
اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت؛ تحميل برامج الكمبيوتر
تهدف لتعديل مظهر وتمكين نقل الصور ؛ برامج
كمبيوتر لجمع وتحرير وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين
.وتبادل البيانات والمعلومات
. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي أيه، مينالو بارك، ويلو رود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة االمريكية
6 مركز البيرة التجاري ط-  البيرة: عنوان التبليغ

)653(

Trade Mark No.: 23744
In Class: 38
Date: 31/10/2013

23744 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/10/31 : التاريخ

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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من اجل :تقديم إمكانية الوصول إلى جهاز
الكمبيوتر ،وقواعد البيانات الموجودة على الحواسيب
االلكتروينة وعبر اإلنترنت ،وخدمات االتصاالت
السلكية والالسلكية ،وباالخص نقل البيانات والرسائل
والمعلومات الكترونيا ،توفير المنتديات على االنترنت
للتواصل بشأن الموضوعات ذات الصالح العام ،وتوفير
روابط االتصاالت عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي
الموقع على شبكة اإلنترنت لغيرها من صفحات
المواقع االلكترونية المحلية والعالمية ؛ تيسير
الوصول عالميا إلى المواقع االلكترونية لطرف ثالث
عن طريق تسجيل الدخول ،وتوفير غرف الدردشة على
شبكة اإلنترنت ولوحات اإلعالنات اإللكترونية ،وخدمات
بث الصوت والنص والفيديو عبر شبكات االتصال عبر
الكمبيوتر أو أي شبكات اخرى وباالخص تحميل ونشر
وعرض وتحديد ونقل البيانات إلكترونيا وصور البيانات
والصوت والفيديو؛ خدمات الصوت عبر بروتوكول
اإلنترنت ،وخدمات االتصاالت الهاتفية ،وخدمات
تبادل الصور الند للند ،وباالخص البث اإللكتروني من
ملفات الصور الرقمية بين مستخدمي اإلنترنت.
بأسم  :فيس بوك ،انك.
العنوان  1601 :ويلو رود ،مينالو بارك ،سي أيه ،94025
الواليات المتحدة االمريكية.
عنوان التبليغ  :البيرة  -مركز البيرة التجاري ط6

In Respect of: Providing access to computer,
electronic and online databases; Telecommunications
services, namely electronic transmission of data,
messages and information; Providing online forums
;for communication on topics of general interest
Providing online communications links which
transfer web site users to other local and global
web pages; Facilitating access to third party web
sites via a universal login; Providing online chat
rooms and electronic bulletin boards; Audio, text
and video broadcasting services over computer or
other communication networks namely, uploading,
posting, displaying, tagging, and electronically
transmitting data, information, audio and video
images; voice over IP services; telephony
communication services; peer-to-peer photo sharing
services, namely, electronic transmission of digital
photo files among internet users.

In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

()654

العالمة التجارية رقم 23745 :
في الصنف 42 :

Trade Mark No.: 23745
In Class: 42

466
Date: 31/10/2013
In Respect of: Computer services, namely, creating
virtual communities for registered users to organize
groups and events, participate in discussions,
and engage in social, business and community
networking; Computer services, namely, hosting
electronic facilities for others for organizing
and conducting meetings, events and interactive
discussions
via
communication
networks;
Application service provider (ASP) services,
namely, hosting computer software applications of
others; Application service provider (ASP) featuring
software to enable or facilitate the uploading,
downloading, streaming, posting, displaying,
blogging, linking, sharing or otherwise providing
electronic media or information over communication
networks; Providing an online network service that
enables users to transfer personal identity data to and
share personal identify data with and among multiple
websites; Providing a web site featuring technology
that enables online users to create personal profiles
featuring social networking information and to
transfer and share such information among multiple
websites; Providing information from searchable
indexes and databases of information, including
text, electronic documents, databases, graphics
and audio visual information, on computer and
communication networks; Providing temporary
use of non-downloadable software applications for
social networking, creating a virtual community,
and transmission of audio, video, photographic
images, text, graphics and data; Computer services
in the nature of customized web pages featuring
user-defined or specified information, personal
profiles, audio, video, photographic images, text,
graphics and data; computer services, namely,
providing search engines for obtaining data on a
global computer network; providing non-

2013/12/31

العــــــدد التاسع

2013/10/31 : التاريخ
 وباألخص خلق مجتمعات،  خدمات الكمبيوتر: من اجل
افتراضية للمستخدمين المسجلين لتنظيم مجموعات
 واالنخراط، والمشاركة في المناقشات، واألحداث
 وشبكات االعمال التجارية،في الشبكات االجتماعية
 وباالخص استضافة،  وخدمات الكمبيوتر، واالجتماعية
التسهيالت اإللكترونية لآلخرين لتنظيم و إدارة
االجتماعات و ألحداث التفاعلية والمناقشات عبر شبكات
 وباالخص،) ASP( االتصاالت ؛ مزود خدمة التطبيق
خدمات استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لالخرين؛
 ) ويضم برنامج لتمكينASP( توفير خدمات التطبيقات
أو تسهيل تحميل وتنزيل وتدفق ونشر وعرض المدونات
 وربط وتقاسم أو غير ذلك من توفير وسائل اإلعالم،
 وتوفير،اإللكترونية أو المعلومات عبر شبكات االتصاالت
خدمة شبكة االنترنت التي تمكن المستخدمين من نقل
البيانات الشخصية لتحديد وتبادل البيانات الشخصية
 وتوفير موقع على شبكة، مع وبين مواقع متعددة
اإلنترنت يضم التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين
على االنترنت لخلق مالمح الشخصية وتشمل معلومات
 ونقل وتبادل هذه المعلومات بين، الشبكات االجتماعية
 وتوفير المعلومات من الفهارس للبحث و، مواقع متعددة
 بما في ذلك النصوص والوثائق، قواعد بيانات للمعلومات
 وقواعد البيانات والرسومات والمعلومات،اإللكترونية
السمعية والبصرية على شبكات الكمبيوتر واالتصاالت
 تحميل تطبيقات-  وتوفير االستخدام المؤقت للغير،
 وخلق المجتعات، البرمجيات للتواصل االجتماعي
 ونقل الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية، االفتراضية
 وخدمات الحاسوب على،والنصوص والرسومات والبيانات
شكل صفحات ويب مخصصة تعرض معلومات معرفة من
قبل المستخدم أو المعلومات المحددة ومالمح الشخصية
 والصور الفوتوغرافية والنصوص،  والفيديو،  والصوت،
 وباالخص،  وخدمات الكمبيوتر، والرسومات والبيانات
توفير محركات البحث للحصول على البيانات على شبكة
 وتوفير برميجات التجارة االلكترونية،الكمبيوتر العالمية
غير القابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين لتنفيذ
المعامالت التجارية اإللكترونية
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downloadable e-commerce software to allow users
to perform electronic business transactions via
a global computer network; computer services,
namely, application service provider featuring
application programming interface (API) software
for providing gift suggestions and to allow users
to perform electronic business transactions via a
global computer network; and software as a service
(SAAS) services featuring software for providing
gift suggestions, sending electronic message alerts,
for transmitting orders and sending and receiving
electronic messages, and to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer
network; providing search engines for obtaining data
via communications networks; providing a web site
that gives users the ability to upload photographs;
operating search engines; computer services,
namely, providing an interactive website featuring
technology that allows users to manage their online
photograph and social networking accounts; online
software for modifying the appearance and enabling
transmission of photographs; file sharing services,
namely, providing a website featuring technology
enabling users to upload and download electronic
files.
In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

العــــــدد التاسع

، عبر شبكة الحاسوب العالمية ؛ خدمات الكمبيوتر
وباالخص مزود خدمات التطبيقات ويشمل واجهة
) برمجيات لتقديم اقتراحاتAPI ( برمجة التطبيقات
حول الهدايا للسماح للمستخدمين لتنفيذ المعامالت
،التجارة اإللكترونية عبر شبكة الحاسوب العالمية
) وخدمات تشمل برنامج عنSAAS( والبرمجيات كـ
 وإرسال تنبيهات، تقديم اقتراحات حول الهدايا
 لنقل األوامر وإرسال واستقبال،الرسائل اإللكترونية
 والسماح للمستخدمين لتنفيذ، الرسائل اإللكترونية
المعامالت التجارة اإللكترونية عبر شبكة الحاسوب
 وتوفير محركات البحث للحصول على، العالمية
 وتوفير مواقع على، البيانات عبر شبكات االتصاال
شبكة اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين القدرة على
 وخدمات، تحميل الصور ؛ محركات البحث والتشغيل
 وباالخص توفير موقع إلكتروني تفاعلي، الكمبيوتر
يضم التكنولوجيا التي تسمح للمستخدمين ادارة
صورهم على االنترنت وحسابات الشبكات االجتماعية
؛ البرمجيات عبر اإلنترنت لتعديل المظهر وتمكين
 وباالخص توفير، انتقال الصور وخدمات تبادل الملفات
موقع على شبكة االنترنت يضم التكنولوجيا التي تمكن
. المستخدمين من تحميل وتنزيل الملفات اإللكترونية
. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي أيه، مينالو بارك، ويلو رود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة االمريكية
6 مركز البيرة التجاري ط-  البيرة: عنوان التبليغ

)655(

Trade Mark No.: 23746
In Class: 45

23746 : العالمة التجارية رقم
45 : في الصنف

2013/12/31
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Date: 31/10/2013
In Respect of: Social introduction, networking
and dating services; Providing access to computer
databases in the fields of social networking,
social introduction and dating; Providing social
services and information in the field of personal
development, namely self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community services, and humanitarian
activities.
In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

العــــــدد التاسع

2013/10/31 : التاريخ
 والشبكات، دمات التعارف االجتماعي: من اجل
 وتوفير إمكانية الوصول إلى قواعد،وخدمات المواعدة
،البيانات الحاسوبية في مجاالت الشبكات االجتماعية
 وتوفير الخدمات،التعارف االجتماعي والمواعدة
،االجتماعية والمعلومات في مجال التنمية الشخصية
 االنشطة، وتحقيق الذات،وباالخص تحسين الذات
 الخدمات، التطوعية، والخدمات الخيرية،الخيرية
. واألنشطة اإلنسانية،العامة وخدمة المجتمع
. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي أيه، مينالو بارك، ويلو رود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة االمريكية
6 مركز البيرة التجاري ط-  البيرة: عنوان التبليغ

)656(

Trade Mark No.: 23747
In Class: 9
Date: 31/10/2013
In Respect of: Computer software development
tools; Computer software for use as an application
programming
interface
(API); Application
programming interface (API) for computer
software which facilitates online services for social
networking, building social networking applications
and for allowing data retrieval, upload, download,
access and management; Computer software to
enable uploading, downloading, accessing, posting,
displaying, tagging, blogging, streaming, linking,
sharing or otherwise providing electronic media

23747 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/10/31 : التاريخ
 اعداد برامج، أدوات تطوير برامج الكمبيوتر: من اجل
( كمبيوتر لغايات استخدامها كرابط برمجة التطبيقات
) لبرامج الكمبيوترAPI (  روابط برمجة التطبيقات، )API
التي تسهل تقديم الخدمات عبر اإلنترنت للتواصل
 وبناء تطبيقات الشبكات االجتماعية والتي،االجتماعي
 وتحميل وتنزيل والوصول،تسمح باسترجاع البيانات
وادارة برامج الكمبيوتر لتمكين تحميل وتنزيل
 وربط،  وتدفق، والوصول ونشر وعرض اشارت ومدونات
 وتقاسم او غير ذلك من وسائط اإلعالم،

2013/12/31
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or information via computer and communication
networks; downloadable e-commerce computer
software to allow users to perform electronic
business transactions via a global computer network;
software for sending electronic message alerts and
reminders via the Internet; software for transmitting
orders and for sending and receiving electronic
messages via the Internet; Downloadable computer
software for modifying the appearance and enabling
transmission of photographs; computer software
for the collection, editing, organizing, modifying,
transmission, storage and sharing of data and
information.
In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

العــــــدد التاسع

اإللكترونية أو المعلومات عن طريق شبكات الكمبيوتر
واالتصاالت؛ تحميل برامج الكمبيوتر الهداف التجارة
اإللكترونية والتي تسمح للمستخدمين بإنجاز
معامالت التجارة اإللكترونية عبر شبكة الحاسوب
العالمية؛ برامج إلرسال تنبيهات الرسائل اإللكترونية
ورسائل التذكير عن طريق شبكة اإلنترنت ؛ برمجيات
لنقل األوامر وإلرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية
عبر شبكة اإلنترنت؛ تحميل برامج الكمبيوتر تهدف
لتعديل مظهر وتمكين نقل الصور ؛ برامج كمبيوتر
لجمع وتحرير وتنظيم وتعديل ونقل وتخزين وتبادل
.البيانات والمعلومات
. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي أيه، مينالو بارك، ويلو رود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة االمريكية
6 مركز البيرة التجاري ط-  البيرة: عنوان التبليغ

)657(

Trade Mark No.: 23748
In Class: 35
Date: 31/10/2013
In Respect of: Marketing, advertising and promotion
services; Market research and information services;
Promoting the goods and services of others via
computer and communication networks; Facilitating
the exchange and sale of services and products of
third parties via computer and communication

23748 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/10/31 : التاريخ
 التس����ويق واإلعالن والترويج للخدمات والبحوث: من اجل
 ترويج سلع وخدمات اآلخرين، وخدمات معلومات الس����وق
عبر ش����بكات الكمبيوتر واالتصاالت ؛ تيسير تبادل وبيع
الخدم����ات والمنتج����ات من أط����راف ثالثة عبر ش����بكات
الكمبيوت����ر واالتصاالت؛ خدم����ات تخزي����ن بالتجزئة عبر
 والخدمات، اإلنترنت تتضمن توزيع وسائل إعالم رقمية
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العــــــدد التاسع

networks; Online retail store services featuring
delivery of digital media; Charitable services,
namely promoting public awareness about
charitable, philanthropic, volunteer, public and
community service and humanitarian activities;
Contest and incentive award programs designed to
recognize, reward and encourage individuals and
groups which engage in self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community service and humanitarian
activities and sharing of creative work product;
providing online marketplaces for sellers of goods
and/or services; providing a website for connecting
sellers with buyers; providing a website featuring
information for consumers in the field of gifts;
promoting the goods and services of others by
providing a website featuring gift suggestions.

 وباالخص تعزيز الوعي الع����ام حول الخدمات، الخيري����ة
 وباالخص االنش����طة الخيرية والتطوعية والعامة، الخيرية
والمجتمعي����ة واالنس����انية؛ تنظي����م وادارة المس����ابقات
وبرامج جوائز الحوافزة التي تهدف الى تقدير واالعتراف
 ومكافأة و تش����جيع،بالخدم����ات المجتمعي����ة المقدم����ة
األفراد والمجموعات التي تش����ارك في فعاليات تحسين
الذات والفعاليات واالنش����طة الخيرية والتطوعية والعامة
 واألنشطة اإلنسانية و المساهمة،واإلجتماعية واالنسانية
 وتوفير األس����واق،والتش����ارك في العمل اإلبداعي المنتج
 وتوفير موقع،  أو الخدمات/عبر اإلنترنت لبائعي الس����لع و
 وتوفير،على شبكة االنترنت لربط البائعين مع المشترين
موقع على ش����بكة االنترنت يضم معلومات للمستهلكين
في مجال الهدايا و ترويج الس����لع والخدمات لآلخرين من
خالل توفير موقع على ش����بكة االنترن����ت يضم مقترحات
. حوال الهدايا
In the name of: Facebook, Inc.
. انك، فيس بوك: بأسم
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA ،94025  سي أيه، مينالو بارك، ويلو رود1601 : العنوان
94025, USA.
.الواليات المتحدة االمريكية
Address for Services:
6 مركز البيرة التجاري ط-  البيرة: عنوان التبليغ

)658(

Trade Mark No.: 23749
In Class: 38
Date: 31/10/2013
In Respect of: Providing access to computer,
electronic and online databases; Telecommunications
services, namely electronic transmission of data,

23749 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف
2013/10/31 : التاريخ
، تقديم إمكانية الوصول إلى جهاز الكمبيوتر: من اجل
وقواعد البيانات الموجودة على الحواسيب االلكتروينة
 وخدم���ات االتص���االت الس���لكية،وعب���ر اإلنترن���ت
 وباالخص نقل البيانات والرسائل،والالسلكية

العــــــدد التاسع
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والمعلومات الكترونيا ،توفير المنتديات على االنترنت
للتواصل بشأن الموضوعات ذات الصالح العام ،وتوفير
روابط االتصاالت عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي
الموقع على شبكة اإلنترنت لغيرها من صفحات المواقع
االلكترونية المحلية والعالمية ؛ تيسير الوصول عالميا
إلى المواقع االلكترونية لطرف ثالث عن طريق تسجيل
الدخول ،وتوفير غرف الدردشة على شبكة اإلنترنت
ولوحات اإلعالنات اإللكترونية ،وخدمات بث الصوت
والنص والفيديو عبر شبكات االتصال عبر الكمبيوتر
أو أي شبكات اخرى وباالخص تحميل ونشر وعرض
وتحديد ونقل البيانات إلكترونيا وصور البيانات والصوت
والفيديو؛ خدمات الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت،
وخدمات االتصاالت الهاتفية ،وخدمات تبادل الصور الند
للند ،وباالخص البث اإللكتروني من ملفات الصور الرقمية
بين مستخدمي اإلنترنت.
بأسم  :فيس بوك ،انك.
العنوان  1601 :ويلو رود ،مينالو بارك ،سي أيه ،94025
الواليات المتحدة االمريكية.
عنوان التبليغ  :البيرة  -مركز البيرة التجاري ط6

messages and information; Providing online forums
;for communication on topics of general interest
Providing online communications links which
transfer web site users to other local and global
web pages; Facilitating access to third party web
sites via a universal login; Providing online chat
rooms and electronic bulletin boards; Audio, text
and video broadcasting services over computer or
other communication networks namely, uploading,
posting, displaying, tagging, and electronically
transmitting data, information, audio and video
images; voice over IP services; telephony
communication services; peer-to-peer photo sharing
services, namely, electronic transmission of digital
photo files among internet users.

In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

()659

العالمة التجارية رقم 23750 :
في الصنف 42 :
التاريخ 2013/10/31 :
من اجل  :خدمات الكمبيوتر  ،وباألخص خلق مجتمعات
افتراضية للمستخدمين المسجلين لتنظيم مجموعات
واألحداث  ،والمشاركة في المناقشات ،واالنخراط في
الشبكات االجتماعية ،وشبكات االعمال التجارية

Trade Mark No.: 23750
In Class: 42
Date: 31/10/2013
In Respect of: Computer services, namely, creating
virtual communities for registered users to organize
groups and events, participate in discussions, and
engage in social, business and community
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networking; Computer services, namely, hosting
electronic facilities for others for organizing
and conducting meetings, events and interactive
discussions
via
communication
networks;
Application service provider (ASP) services,
namely, hosting computer software applications of
others; Application service provider (ASP) featuring
software to enable or facilitate the uploading,
downloading, streaming, posting, displaying,
blogging, linking, sharing or otherwise providing
electronic media or information over communication
networks; Providing an online network service that
enables users to transfer personal identity data to and
share personal identify data with and among multiple
websites; Providing a web site featuring technology
that enables online users to create personal profiles
featuring social networking information and to
transfer and share such information among multiple
websites; Providing information from searchable
indexes and databases of information, including
text, electronic documents, databases, graphics
and audio visual information, on computer and
communication networks; Providing temporary
use of non-downloadable software applications for
social networking, creating a virtual community, and
transmission of audio, video, photographic images,
text, graphics and data; Computer services in the
nature of customized web pages featuring userdefined or specified information, personal profiles,
audio, video, photographic images, text, graphics
and data; computer services, namely, providing
search engines for obtaining data on a global
computer network; providing non-downloadable
e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via a global
computer network; computer services,

2013/12/31

العــــــدد التاسع

 وباالخص استضافة،  وخدمات الكمبيوتر، واالجتماعية
التسهيالت اإللكترونية لآلخرين لتنظيم و إدارة
االجتماعات و ألحداث التفاعلية والمناقشات عبر شبكات
 وباالخص،) ASP( االتصاالت ؛ مزود خدمة التطبيق
خدمات استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لالخرين؛
 ) ويضم برنامج لتمكينASP( توفير خدمات التطبيقات
أو تسهيل تحميل وتنزيل وتدفق ونشر وعرض المدونات
 وربط وتقاسم أو غير ذلك من توفير وسائل اإلعالم،
 وتوفير،اإللكترونية أو المعلومات عبر شبكات االتصاالت
خدمة شبكة االنترنت التي تمكن المستخدمين من نقل
البيانات الشخصية لتحديد وتبادل البيانات الشخصية
 وتوفير موقع على شبكة، مع وبين مواقع متعددة
اإلنترنت يضم التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين
على االنترنت لخلق مالمح الشخصية وتشمل معلومات
 ونقل وتبادل هذه المعلومات، الشبكات االجتماعية
 وتوفير المعلومات من الفهارس، بين مواقع متعددة
 بما في ذلك النصوص، للبحث و قواعد بيانات للمعلومات
 وقواعد البيانات والرسومات،والوثائق اإللكترونية
والمعلومات السمعية والبصرية على شبكات الكمبيوتر
 تحميل-  وتوفير االستخدام المؤقت للغير، واالتصاالت
 وخلق، تطبيقات البرمجيات للتواصل االجتماعي
 ونقل الصوت والفيديو والصور، المجتعات االفتراضية
 وخدمات،الفوتوغرافية والنصوص والرسومات والبيانات
الحاسوب على شكل صفحات ويب مخصصة تعرض
معلومات معرفة من قبل المستخدم أو المعلومات
،  والفيديو،  والصوت، المحددة ومالمح الشخصية
والصور الفوتوغرافية والنصوص والرسومات والبيانات
 وباالخص توفير محركات البحث،  وخدمات الكمبيوتر،
،للحصول على البيانات على شبكة الكمبيوتر العالمية
وتوفير برميجات التجارة االلكترونية غير القابلة للتنزيل
للسماح للمستخدمين لتنفيذ المعامالت التجارية
اإللكترونية عبر شبكة الحاسوب العالمية ؛ خدمات
 وباالخص مزود خدمات التطبيقات ويشمل، الكمبيوتر
) برمجيات لتقديمAPI ( واجهة برمجة التطبيقات
اقتراحات حول الهدايا للسماح للمستخدمين لتنفيذ
المعامالت التجارة اإللكترونية عبر شبكة الحاسوب
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namely, application service provider featuring
application programming interface (API) software
for providing gift suggestions and to allow users
to perform electronic business transactions via
a global computer network; and software as a
service (SAAS) services featuring software for
providing gift suggestions, sending electronic
message alerts, for transmitting orders and sending
and receiving electronic messages, and to allow
users to perform electronic business transactions
via a global computer network; providing search
engines for obtaining data via communications
networks; providing a web site that gives users the
ability to upload photographs; operating search
engines; computer services, namely, providing an
interactive website featuring technology that allows
users to manage their online photograph and social
networking accounts; online software for modifying
the appearance and enabling transmission of
photographs; file sharing services, namely,
providing a website featuring technology enabling
users to upload and download electronic files.
In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.

العــــــدد التاسع

) وخدمات تشملSAAS(  والبرمجيات كـ،العالمية
 وإرسال، برنامج عن تقديم اقتراحات حول الهدايا
 لنقل األوامر وإرسال،تنبيهات الرسائل اإللكترونية
 والسماح للمستخدمين، واستقبال الرسائل اإللكترونية
لتنفيذ المعامالت التجارة اإللكترونية عبر شبكة
 وتوفير محركات البحث للحصول، الحاسوب العالمية
 وتوفير مواقع على، على البيانات عبر شبكات االتصاال
شبكة اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين القدرة على
 وخدمات، تحميل الصور ؛ محركات البحث والتشغيل
 وباالخص توفير موقع إلكتروني تفاعلي، الكمبيوتر
يضم التكنولوجيا التي تسمح للمستخدمين ادارة
صورهم على االنترنت وحسابات الشبكات االجتماعية
؛ البرمجيات عبر اإلنترنت لتعديل المظهر وتمكين
 وباالخص، انتقال الصور وخدمات تبادل الملفات
توفير موقع على شبكة االنترنت يضم التكنولوجيا
التي تمكن المستخدمين من تحميل وتنزيل الملفات
. اإللكترونية
. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي أيه، مينالو بارك، ويلو رود1601 :العنوان
.الواليات المتحدة االمريكية

Address for Services:

6 مركز البيرة التجاري ط-  البيرة: عنوان التبليغ

)660(

Trade Mark No.: 23751
In Class: 45
Date: 31/10/2013

23751 : العالمة التجارية رقم
45 : في الصنف
2013/10/31 : التاريخ
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In Respect of: Social introduction, networking
and dating services; Providing access to computer
databases in the fields of social networking,
social introduction and dating; Providing social
services and information in the field of personal
development, namely self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community services, and humanitarian
activities.
In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

العــــــدد التاسع

 والشبكات، خدمات التعارف االجتماعي: من اجل
 وتوفير إمكانية الوصول إلى قواعد،وخدمات المواعدة
،البيانات الحاسوبية في مجاالت الشبكات االجتماعية
 وتوفير الخدمات،التعارف االجتماعي والمواعدة
،االجتماعية والمعلومات في مجال التنمية الشخصية
 االنشطة، وتحقيق الذات،وباالخص تحسين الذات
 الخدمات، التطوعية، والخدمات الخيرية،الخيرية
. واألنشطة اإلنسانية،العامة وخدمة المجتمع
. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي أيه، مينالو بارك، ويلو رود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة االمريكية
6 مركز البيرة التجاري ط-  البيرة: عنوان التبليغ

)661(

Trade Mark No.: 23752
In Class: 9
Date: 31/10/2013
In Respect of: Computer software development
tools; Computer software for use as an application
programming
interface
(API); Application
programming interface (API) for computer
software which facilitates online services for social
networking, building social networking applications
and for allowing data retrieval, upload, download,
access and management; Computer software to
enable uploading, downloading, accessing, posting,
displaying, tagging, blogging, streaming, linking,
sharing or otherwise providing electronic media
or information via computer and communication
networks; downloadable e-commerce computer
software to allow users to perform electronic
business transactions via a global computer network;

23752 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/10/31 : التاريخ
 اعداد برامج، أدوات تطوير برامج الكمبيوتر:من اجل
كمبيوتر لغايات استخدامها كرابط برمجة التـطبيقات
) لبرامج الكمبيوترAPI (  روابط برمجة التطبيقات، )API(
التي تسهل تقديم الخدمات عبر اإلنترنت للتواصل
 وبناء تطبيقات الشبكات االجتماعية والتي،االجتماعي
 وتحميل وتنزيل والوصول،تسمح باسترجاع البيانات
وادارة برامج الكمبيوتر لتمكين تحميل وتنزيل
 وربط،  وتدفق،والوصول ونشر وعرض اشارت ومدونات
 وتقاسم او غير ذلك من وسائط اإلعالم اإللكترونية،
أو المعلومات عن طريق شبكات الكمبيوتر واالتصاالت؛
تحميل برامج الكمبيوتر الهداف التجارة اإللكترونية
والتي تسمح للمستخدمين بإنجاز معامالت التجارة
اإللكترونية
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software for sending electronic message alerts and
reminders via the Internet; software for transmitting
orders and for sending and receiving electronic
messages via the Internet; Downloadable computer
software for modifying the appearance and enabling
transmission of photographs; computer software
for the collection, editing, organizing, modifying,
transmission, storage and sharing of data and
information.
In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

العــــــدد التاسع

عبر شبكة الحاسوب العالمية؛ برامج إلرسال تنبيهات
الرسائل اإللكترونية ورسائل التذكير عن طريق شبكة
اإلنترنت؛ برمجيات لنقل األوامر وإلرسال واستقبال
الرسائل اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت؛ تحميل برامج
الكمبيوتر تهدف لتعديل مظهر وتمكين نقل الصور؛
برامج كمبيوتر لجمع وتحرير وتنظيم وتعديل ونقل
.وتخزين وتبادل البيانات والمعلومات
. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي أيه، مينالو بارك، ويلو رود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة االمريكية
6 مركز البيرة التجاري ط-  البيرة: عنوان التبليغ

)662(

Trade Mark No.: 23753
In Class: 35
Date: 31/10/2013
In Respect of: Marketing, advertising and promotion
services; Market research and information services;
Promoting the goods and services of others via
computer and communication networks; Facilitating
the exchange and sale of services and products
of third parties via computer and communication
networks; Online retail store services featuring
delivery of digital media; Charitable services,
namely promoting public awareness about
charitable, philanthropic, volunteer, public and
community service and humanitarian activities;
Contest and incentive award programs designed to
recognize, reward and encourage individuals and
groups which engage in self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community service and humanitarian
activities and sharing of creative work product;
providing online marketplaces for sellers of goods
and/or services; providing a website for connecting
sellers with buyers; providing a website featuring

23753 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
2013/10/31 : التاريخ
 التسويق واإلعالن والترويج للخدمات والبحوث: من اجل
 ترويج سلع وخدمات اآلخرين، وخدمات معلومات السوق
عبر شبكات الكمبيوتر واالتصاالت ؛ تيسير تبادل
وبيع الخدمات والمنتجات من أطراف ثالثة عبر شبكات
الكمبيوتر واالتصاالت؛ خدمات تخزين بالتجزئة عبر
 والخدمات، اإلنترنت تتضمن توزيع وسائل إعالم رقمية
 وباالخص تعزيز الوعي العام حول الخدمات،الخيرية
 وباالخص االنشطة الخيرية والتطوعية والعامة، الخيرية
والمجتمعية واالنسانية؛ تنظيم وادارة المسابقات
وبرامج جوائز الحوافزة التي تهدف الى تقدير واالعتراف
 ومكافأة و تشجيع،بالخدمات المجتمعية المقدمة
األفراد والمجموعات التي تشارك في فعاليات تحسين
الذات والفعاليات واالنشطة الخيرية والتطوعية والعامة
 واألنشطة اإلنسانية و المساهمة،واإلجتماعية واالنسانية
 وتوفير األسواق عبر،والتشارك في العمل اإلبداعي المنتج
 وتوفير موقع،  أو الخدمات/اإلنترنت لبائعي السلع و
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على شبكة االنترنت لربط البائعين مع المشترين ،وتوفير
موقع على شبكة االنترنت يضم معلومات للمستهلكين
في مجال الهدايا و ترويج السلع والخدمات لآلخرين من
خالل توفير موقع على شبكة االنترنت يضم مقترحات
حوال الهدايا .
بأسم  :فيس بوك ،انك.
العنوان  1601 :ويلو رود ،مينالو بارك ،سي أيه ،94025
الواليات المتحدة االمريكية.
عنوان التبليغ  :البيرة  -مركز البيرة التجاري ط6

;information for consumers in the field of gifts
promoting the goods and services of others by
providing a website featuring gift suggestions.

In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

()663

العالمة التجارية رقم 23754 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/10/31 :
من اجل  :تقديم إمكانية الوصول إلى جهاز الكمبيوتر،
وقواعد البيانات الموجودة على الحواسيب االلكتروينة
وعبر اإلنترنت ،وخدمات االتصاالت السلكية والالسلكية،
وباالخص نقل البيانات والرسائل والمعلومات الكترونيا،
توفير المنتديات على االنترنت للتواصل بشأن
الموضوعات ذات الصالح العام ،وتوفير روابط االتصاالت
عبر اإلنترنت التي تنقل مستخدمي الموقع على شبكة
اإلنترنت لغيرها من صفحات المواقع االلكترونية المحلية
والعالمية ؛ تيسير الوصول عالميا إلى المواقع االلكترونية
لطرف ثالث عن طريق تسجيل الدخول ،وتوفير غرف
الدردشة على شبكة اإلنترنت ولوحات اإلعالنات
اإللكترونية ،وخدمات بث الصوت والنص والفيديو
عبر شبكات االتصال عبر الكمبيوتر أو أي شبكات اخرى
وباالخص تحميل ونشر وعرض وتحديد ونقل البيانات
إلكترونيا وصور البيانات والصوت والفيديو؛ خدمات
الصوت عبر بروتوكول اإلنترنت ،وخدمات االتصاالت
الهاتفية ،وخدمات تبادل الصور الند للند ،وباالخص البث
اإللكتروني من ملفات الصور الرقمية بين مستخدمي
اإلنترنت.

Trade Mark No.: 23754
In Class: 38
Date: 31/10/2013
In Respect of: Providing access to computer,
electronic and online databases; Telecommunications
services, namely electronic transmission of data,
messages and information; Providing online forums
;for communication on topics of general interest
Providing online communications links which
transfer web site users to other local and global
web pages; Facilitating access to third party web
sites via a universal login; Providing online chat
rooms and electronic bulletin boards; Audio, text
and video broadcasting services over computer or
other communication networks namely, uploading,
posting, displaying, tagging, and electronically
transmitting data, information, audio and video
images; voice over IP services; telephony
communication services; peer-to-peer photo sharing
services, namely, electronic transmission of digital
photo files among internet users.

2013/12/31
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In the name of: Facebook, Inc.

العــــــدد التاسع

. انك، فيس بوك: بأسم
،94025  سي أيه، مينالو بارك، ويلو رود1601 : العنوان
.الواليات المتحدة االمريكية
6 مركز البيرة التجاري ط-  البيرة: عنوان التبليغ

Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.

Address for Services:

)664(

Trade Mark No.: 23755
In Class: 42
Date: 31/10/2013
In Respect of: Computer services, namely, creating
virtual communities for registered users to organize
groups and events, participate in discussions,
and engage in social, business and community
networking; Computer services, namely, hosting
electronic facilities for others for organizing
and conducting meetings, events and interactive
discussions
via
communication
networks;
Application service provider (ASP) services,
namely, hosting computer software applications of
others; Application service provider (ASP) featuring
software to enable or facilitate the uploading,
downloading, streaming, posting, displaying,
blogging, linking, sharing or otherwise providing
electronic media or information over communication
networks; Providing an online network service that
enables users to transfer personal identity data to and
share personal identify data with and among multiple
websites; Providing a web site featuring technology
that enables online users to create personal profiles
featuring social networking information and to
transfer and share such information among multiple
websites; Providing information from searchable
indexes and databases of information, including
text, electronic documents, databases, graphics
and audio visual information, on computer and
communication networks; Providing temporary
use of non-downloadable software applications for
social networking, creating a virtual community,
and transmission of audio, video, photographic
images, text, graphics and data; Computer services

23755 : العالمة التجارية رقم
42 : في الصنف
2013/10/31 : التاريخ
 وباألخص خلق مجتمعات،  خدمات الكمبيوتر: من اجل
افتراضية للمستخدمين المسجلين لتنظيم مجموعات
 واالنخراط، والمشاركة في المناقشات، واألحداث
 وشبكات االعمال التجارية،في الشبكات االجتماعية
 وباالخص استضافة،  وخدمات الكمبيوتر، واالجتماعية
التسهيالت اإللكترونية لآلخرين لتنظيم و إدارة
االجتماعات و ألحداث التفاعلية والمناقشات عبر شبكات
 وباالخص،) ASP( االتصاالت ؛ مزود خدمة التطبيق
خدمات استضافة تطبيقات برامج الكمبيوتر لالخرين؛
 ) ويضم برنامج لتمكينASP( توفير خدمات التطبيقات
أو تسهيل تحميل وتنزيل وتدفق ونشر وعرض المدونات
 وربط وتقاسم أو غير ذلك من توفير وسائل اإلعالم،
 وتوفير،اإللكترونية أو المعلومات عبر شبكات االتصاالت
خدمة شبكة االنترنت التي تمكن المستخدمين من نقل
البيانات الشخصية لتحديد وتبادل البيانات الشخصية
 وتوفير موقع على شبكة، مع وبين مواقع متعددة
اإلنترنت يضم التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين
على االنترنت لخلق مالمح الشخصية وتشمل معلومات
 ونقل وتبادل هذه المعلومات بين، الشبكات االجتماعية
 وتوفير المعلومات من الفهارس للبحث و، مواقع متعددة
 بما في ذلك النصوص والوثائق، قواعد بيانات للمعلومات
 وقواعد البيانات والرسومات والمعلومات،اإللكترونية
، السمعية والبصرية على شبكات الكمبيوتر واالتصاالت
 تحميل تطبيقات- وتوفير االستخدام المؤقت للغير
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البرمجيات للتواصل االجتماعي  ،وخلق المجتعات
االفتراضية  ،ونقل الصوت والفيديو والصور الفوتوغرافية
والنصوص والرسومات والبيانات ،وخدمات الحاسوب
على شكل صفحات ويب مخصصة تعرض معلومات
معرفة من قبل المستخدم أو المعلومات المحددة ومالمح
الشخصية  ،والصوت  ،والفيديو  ،والصور الفوتوغرافية
والنصوص والرسومات والبيانات  ،وخدمات الكمبيوتر ،
وباالخص توفير محركات البحث للحصول على البيانات
على شبكة الكمبيوتر العالمية ،وتوفير برميجات التجارة
االلكترونية غير القابلة للتنزيل للسماح للمستخدمين
لتنفيذ المعامالت التجارية اإللكترونية عبر شبكة
الحاسوب العالمية ؛ خدمات الكمبيوتر  ،وباالخص مزود
خدمات التطبيقات ويشمل واجهة برمجة التطبيقات (
 )APIبرمجيات لتقديم اقتراحات حول الهدايا للسماح
للمستخدمين لتنفيذ المعامالت التجارة اإللكترونية
عبر شبكة الحاسوب العالمية ،والبرمجيات كـ ()SAAS
وخدمات تشمل برنامج عن تقديم اقتراحات حول
الهدايا  ،وإرسال تنبيهات الرسائل اإللكترونية ،لنقل
األوامر وإرسال واستقبال الرسائل اإللكترونية  ،والسماح
للمستخدمين لتنفيذ المعامالت التجارة اإللكترونية
عبر شبكة الحاسوب العالمية  ،وتوفير محركات البحث
للحصول على البيانات عبر شبكات االتصاال  ،وتوفير مواقع
على شبكة اإلنترنت التي تتيح للمستخدمين القدرة على
تحميل الصور ؛ محركات البحث والتشغيل  ،وخدمات
الكمبيوتر  ،وباالخص توفير موقع إلكتروني تفاعلي يضم
التكنولوجيا التي تسمح للمستخدمين ادارة صورهم على
االنترنت وحسابات الشبكات االجتماعية ؛ البرمجيات عبر
اإلنترنت لتعديل المظهر وتمكين انتقال الصور وخدمات
تبادل الملفات  ،وباالخص توفير موقع على شبكة االنترنت
يضم التكنولوجيا التي تمكن المستخدمين من تحميل
وتنزيل الملفات اإللكترونية .
بأسم  :فيس بوك ،انك.
العنوان  1601 :ويلو رود ،مينالو بارك ،سي أيه ،94025
الواليات المتحدة االمريكية.
عنوان التبليغ  :البيرة  -مركز البيرة التجاري ط6
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in the nature of customized web pages featuring
user-defined or specified information, personal
profiles, audio, video, photographic images, text,
graphics and data; computer services, namely,
providing search engines for obtaining data
on a global computer network; providing nondownloadable e-commerce software to allow users
to perform electronic business transactions via
a global computer network; computer services,
namely, application service provider featuring
application programming interface (API) software
for providing gift suggestions and to allow users
to perform electronic business transactions via a
global computer network; and software as a service
(SAAS) services featuring software for providing
gift suggestions, sending electronic message alerts,
for transmitting orders and sending and receiving
electronic messages, and to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer
network; providing search engines for obtaining data
via communications networks; providing a web site
;that gives users the ability to upload photographs
operating search engines; computer services,
namely, providing an interactive website featuring
technology that allows users to manage their online
photograph and social networking accounts; online
software for modifying the appearance and enabling
transmission of photographs; file sharing services,
namely, providing a website featuring technology
enabling users to upload and download electronic
files.

In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 23756 :
في الصنف 45 :
التاريخ 2013/10/31 :
من اجل  :خدمات التعارف االجتماعي ،والشبكات
وخدمات المواعدة ،وتوفير إمكانية الوصول إلى قواعد
البيانات الحاسوبية في مجاالت الشبكات االجتماعية،
التعارف االجتماعي والمواعدة ،وتوفير الخدمات
االجتماعية والمعلومات في مجال التنمية الشخصية،
وباالخص تحسين الذات ،وتحقيق الذات ،االنشطة
الخيرية ،والخدمات الخيرية ،التطوعية ،الخدمات
العامة وخدمة المجتمع ،واألنشطة اإلنسانية.
بأسم  :فيس بوك ،انك.
العنوان  1601 :ويلو رود ،مينالو بارك ،سي أيه ،94025
الواليات المتحدة االمريكية.
عنوان التبليغ  :البيرة  -مركز البيرة التجاري ط6

Trade Mark No.: 23756
In Class: 45
Date: 31/10/2013
In Respect of: Social introduction, networking
and dating services; Providing access to computer
databases in the fields of social networking,
social introduction and dating; Providing social
services and information in the field of personal
development, namely self-improvement, selffulfillment, charitable, philanthropic, volunteer,
public and community services, and humanitarian
activities.
In the name of: Facebook, Inc.
Address: 1601 Willow Road, Menlo Park, CA
94025, USA.
Address for Services:

()666

العالمة التجارية رقم 23757 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/10/31 :
من اجل  :اللحوم واألسماك ودواجن الصيد ؛ مستخلصات
اللحوم المحفوظة  ،والمجمدة والفواكه والخضراوات
المجففة والمطبوخة؛ الهالم والمربى ومعلبات الكومبوت

Trade Mark No.: 23757
In Class: 29
Date: 31/10/2013
In Respect of: Meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, frozen, dried and cooked fruits
and vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk

العــــــدد التاسع
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والبيض والحليب ومنتجات األلبان ,زيوت الطعام الصالحة
لالكل الزبدة  /السمنة؛ البروتينات لالستهالك البشري؛
الكازين وأمالحه لالستهالك البشري ؛ مواد تجبين االلبان؛
مسحوق الجبن؛ بدائل للحليب والكريم؛ الحليب والقشدة
في شكل مسحوق؛ حلوى الموس بالحليب.
بأسم  :ميرجيريفورينينجين دانيش دايري بورد.

and milk products; edible oils and fast; proteins
for human consumption; casein and caseinates
;for human consumption; rennet; cheese powder
substitutes for milk and cream; milk and cream in
powder form; milk based dessert mousses.
In the name of: Merjeriforeningen Danish Dairy
Board.
Address: Sonderhoj 1, 8260 Viby j, Denmark.

العنوان  :سونديرهوج  8260 ،1فيبي جي ،الدنمارك.
عنوان التبليغ AL-Bireh-AL-Bireh .ITTQAN :
Commercial Center.Bldg 6th floor P.O.BOX
(3663) AL-Bireh
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات الوصفية
ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

Address for Services:

()667

العالمة التجارية رقم 23758 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/11/03 :
من اجل  :الناديل الورقية -كلشيهات
بأسم  :الشركة الفلسطينية لتصنيع المناديل الورقية
العنوان  :بيت لحم  -المنطقة الصناعية
عنوان التبليغ  :بيت لحم  -المنطقة الصناعية

Trade Mark No.: 23758
In Class: 16
Date: 03/11/2013
In Respect of: TISSUE PAPER - KLUHIHAT
In the name of: ALshareka Alfalastinia Litasmia
Almamadil Alwarakia
Address: Bethlehem - Industrial Zone

Address for Services : Bethlehem - Industrial Zone
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Trade Mark No.: 23765
In Class: 9
Date: 04/11/2013
In Respect of: SCIENTIFIC ELECTRICTY AND
SCIENTFIC COMPUTERS DATA PROCESSING
EQUIPMENT AND COMPUTERS AND
COPIERS. PRINTERS. FAXES

23765 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/11/04 : التاريخ
 صيانة اجهزة الكمبيوتر وبيعها وطابعات: من اجل
وماكينات تصوير وماكينات الكمبيوتر

In the name of: shariket up date tecnolgy

 شركة اب ديت تكنولوجي: بأسم
 نابلس_المخفية: العنوان
 نابلس عمارة عنتر: عنوان التبليغ

Address: nablus_almakhfeah
Address for Services:

)669(

Trade Mark No.: 23766
In Class: 25
Date: 04/11/2013
In Respect of: shoes
In the name of: MOTAZ MAHMOUD TAHA
YAGHMOUR
Address: AL KHALIL

Address for Services : AL KHALIL

23766 : العالمة التجارية رقم
25 : في الصنف
2013/11/04 : التاريخ
 االحذية: من اجل
 معتز محمود طه يغمور: بأسم
 الخليل راس الجورة: العنوان
 الخليل راس الجورة: عنوان التبليغ
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Trade Mark No.: 23767
In Class: 29
Date: 04/11/2013
In Respect of: Meat, fish; poultry and game, and
all kinds of processed meat products; dry legumes;
ready made soups and bouillon; olives and olive
paste; milk and milk products including butter;
edible vegetable oils; all kinds of dried, canned,
frozen, cooked, smoked and brined fruits and
vegetables; jams, nuts and grains, dried fruits, fruit
pulps; hazelnut and pistachio pastes, tahini (sesame
seed paste); eggs, egg powders; potato chips

23767 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/11/04 : التاريخ
 اللحوم واالسماك والدواجن ولحوم طرائد: من اجل
, البقوليات الجافة, كل انواع منتجات اللحوم,الصيد
, الزيتون ومعجون الزيتون,الشوربات والمرق الجاهزة
 كافة انواع,الحليب ومنتجات الحليب بما فيها الزبدة
الفواكه والخضروات المجففة والمعلبة والمجمدة
 المكسرات, المربيات,والمطبوخة والمدخنة والمملحة
 البندق, لباب الفواكه, الفواكه المجففة,والحبوب
,) الطحينة (معجون السمسم,ومعجون الفستق الحلبي
 رقائق البطاطا, البيض المسحوق,البيض

In the name of: CIT-CIT KURUYEMIS VE GIDA
SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI

كيت كوروييميس في غيدا ساناي- كيت: بأسم
تيكاريت ليمتد سيركيتي

Address: CARSI MAH. YALIHAN SOK. NO:15
MERKEZ TRABZON, TURKEY

 ميركيز15: نو. ياليهان سوك. كارسي ماه: العنوان
 تركيا,ترابزون
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

Address for Services:

العــــــدد التاسع
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العالمة التجارية رقم 23768 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/11/04 :
من اجل  :البسكويت؛ الشوكوالتة؛ الفطائر والمعجنات؛
البسكويت الهش ،الويفر (البسكويت الرقيق) ،الكيك
او الكعك؛ التارت (كيك محشو بالمربي او الفواكة)
َ
بأسم  :أي تي اي جيدا ساناي في تيكاريت أنونيم
سيركتي
العنوان  :أورجانيز ساناي بولجيسي  .11كاد اسكشير،
تركيا
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Trade Mark No.: 23768
In Class: 30
Date: 04/11/2013
;In Respect of: Biscuits; chocolates; pastries
crackers; wafers; cakes; tarts
In the name of: ETI GIDA SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
Address: ORGANIZE SANAYI BOLGESI 11.
CADDE ESKISEHIR, TURKEY
Address for Services:

()672

العالمة التجارية رقم 23771 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/11/04 :

Trade Mark No.: 23771
In Class: 32
Date: 04/11/2013

العــــــدد التاسع

2013/12/31

484

من اجل  :عصائر األناناس والعصائر التي أساسها
األناناس والمشروبات غير الكحولية التي تحتوي على
عصير األناناس
بأسم  :دول فود كومباني ،إنك.
العنوان  :ون دول درايف ،ويستليك فيليج ،كاليفورنيا
 ،7300-91362الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

In Respect of: Pineapple juice, pineapple-based
juices, and beverages containing pineapple juice,
non-alcoholic
In the name of: Dole Food Company, Inc.
Address: One Dole Drive, Westlake Village,
California 91362-7300, United States of America

Address for Services:

()673

Trade Mark No.: 23772

العالمة التجارية رقم 23772 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/11/04 :
من اجل  :عصائر األناناس والعصائر التي أساسها
األناناس والمشروبات غير الكحولية التي تحتوي على
عصير األناناس
بأسم  :دول فود كومباني ،إنك.
العنوان  :ون دول درايف ،ويستليك فيليج ،كاليفورنيا
 ،7300-91362الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

In Class: 32
Date: 04/11/2013
In Respect of: Pineapple juice, pineapple-based
juices, and beverages containing pineapple juice,
non-alcoholic
In the name of: Dole Food Company, Inc.
Address: One Dole Drive, Westlake Village,
California 91362-7300, United States of America
Address for Services:

()674

العالمة التجارية رقم 23773 :

Trade Mark No.: 23773

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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في الصنف 29 :
التاريخ 2013/11/04 :
من اجل  :الفواكه والبذور وثمار الجوز المعلبة التي
ال تتأثر بالتخزين والمعالجة  ،الفواكه والخضروات
والبذور وثمار الجوز المجمدة  ،منتجات األلبان (باستثناء
المشروبات)
بأسم  :دول فود كومباني ،إنك.
العنوان  :ون دول درايف ،ويستليك فيليج ،كاليفورنيا
 ،7300-91362الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

In Class: 29
Date: 04/11/2013
In Respect of: Shelf-stable and processed fruits,
seeds, and nuts; frozen fruits, vegetables, seeds and
)nuts; dairy products (excluding beverages

In the name of: Dole Food Company, Inc.
Address: One Dole Drive, Westlake Village,
California 91362-7300, United States of America
Address for Services:

()675

العالمة التجارية رقم 23774 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/11/04 :
من اجل  :الفواكه والبذور وثمار الجوز المعلبة التي
ال تتأثر بالتخزين والمعالجة  ،الفواكه والخضروات
والبذور وثمار الجوز المجمدة  ،منتجات األلبان (باستثناء
المشروبات)
بأسم  :دول فود كومباني ،إنك.
العنوان  :ون دول درايف ،ويستليك فيليج ،كاليفورنيا
 ،7300-91362الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Trade Mark No.: 23774
In Class: 29
Date: 04/11/2013
In Respect of: Shelf-stable and processed fruits,
seeds, and nuts; frozen fruits, vegetables, seeds and
)nuts; dairy products (excluding beverages

In the name of: Dole Food Company, Inc.
Address: One Dole Drive, Westlake Village,
California 91362-7300, United States of America
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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العالمة التجارية رقم 23775 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/11/04 :
من اجل  :الحبوب المعالجة واألطعمة الخفيفة التي
أساسها الحبوب  ،الحلويات المجمدة  ،الحبوب المعلبة
التي ال تتأثر بالتخزين والمعالجة  ،الحبوب المجمدة
بأسم  :دول فود كومباني ،إنك.
العنوان  :ون دول درايف ،ويستليك فيليج ،كاليفورنيا
 ،7300-91362الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :نادر جميل قمصية بيت ساحور -الضفة
الغربية ص.ب182 .

Trade Mark No.: 23775
In Class: 30
Date: 04/11/2013
In Respect of: Processed grains and grain-based
snack foods; frozen confections; shelf-stable and
processed grains; frozen grains
In the name of: Dole Food Company, Inc.
Address: One Dole Drive, Westlake Village,
California 91362-7300, United States of America
Address for Services:

()677

العالمة التجارية رقم 23783 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/11/06 :
من اجل  :الصابون بأنواعه وبرش الصابون -الروائح
العطرية– الزيوت الطيارة -مواد التزيين ومحاليل
الشعر -معاجين األسنان والحالقة -الشامبو.
بأسم  :شركة ابو عصب لاللعاب والنثريات
العنوان  :الخليل راس الجورة ت 2292481
عنوان التبليغ  :الخليل راس الجورة ت 2292481

Trade Mark No.: 23783
In Class: 3
Date: 06/11/2013
In Respect of: soaps;perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices
In the name of: SHARIKAT ABU ASAB LELAL
Address: AL KHALIL -RAS ASJORAH

Address for Services : AL KHALIL -RAS
ASJORAH

العــــــدد التاسع

2013/12/31

487

()678

Trade Mark No.: 23784

العالمة التجارية رقم 23784 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/11/06 :
من اجل  :التعليم والتهذيب  ،التدريب والترفيه
واالنشطة الرياضية والثقافية
بأسم  :ايكو لالعالم والتسويق األخضر

In Class: 41
Date: 06/11/2013
;In Respect of: Education; providing of training
entertainment; sporting and cultural activities.
In the name of: ECO LEL-EALAM WA
ALTASWEEQ

Address: DORA- ALKHALEEL- FALESTEEN

العنوان  :دورا -الخليل  -فلسطين
عنوان التبليغ  :البيرة  -شارع نابلس-عمارة الخطيب-
الطابق االول
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

Address for Services:

()679

العالمة التجارية رقم 23785 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/11/06 :

Trade Mark No.: 23785
In Class: 12
Date: 06/11/2013

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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من اجل  :السيارات؛ الشاحنات؛ الجرارات؛ الدراجات
النارية؛ العربات؛ الحافالت؛ الرافعات الشوكية؛
المركبات الرافعة؛ القاطرات (المركبات)؛ عربات
الخراطيم؛ عربات السكب؛ محركات المركبات البرية؛
مركبات خلط الخرسانة؛ سيارات اإلسعاف؛ شاحنات
التنظيف؛ مركبات الرش؛ الحافالت الكبيرة؛ السيارات
الرياضية؛ القالبات؛ مركبات النقل العسكرية؛ المركبات
الهندسية؛ هياكل السيارات؛ العربات ثالثية األبعاد.
بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليمتد
العنوان  :الونيوان فيليج نورث  ،تشاينغ روود ،شاهي
تاون  ،مقاطعة تشانغبينغ  ،بيجينغ  ، 102206الصين

;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; carrier tricycles.

In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD
Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH,
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN,
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206,
CHINA

Address for Services:

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

()680

العالمة التجارية رقم 23786 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/11/06 :
من اجل  :السيارات؛ الشاحنات؛ الجرارات؛ الدراجات
النارية؛ العربات؛ الحافالت؛ الرافعات الشوكية؛
المركبات الرافعة؛ القاطرات (المركبات)؛ عربات
الخراطيم؛ عربات السكب؛ محركات المركبات البرية؛
مركبات خلط الخرسانة؛ سيارات اإلسعاف؛ شاحنات
التنظيف؛ مركبات الرش؛ الحافالت الكبيرة؛ السيارات
الرياضية؛ القالبات؛ مركبات النقل العسكرية؛ المركبات
الهندسية؛ هياكل السيارات؛ العربات ثالثية األبعاد.

Trade Mark No.: 23786
In Class: 12
Date: 06/11/2013
;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; carrier tricycles.

العــــــدد التاسع
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بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليمتد
العنوان  :الونيوان فيليج نورث  ،تشاينغ روود  ،شاهي
تاون  ،مقاطعة تشانغبينغ  ،بيجينغ  ، 102206الصين

In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD
Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH,
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN,
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206,
CHINA
Address for Services:

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

()681

العالمة التجارية رقم 23787 :
في الصنف 12 :
التاريخ 2013/11/06 :
من اجل  :السيارات؛ الشاحنات؛ الجرارات؛ الدراجات
النارية؛ العربات؛ الحافالت؛ الرافعات الشوكية؛
المركبات الرافعة؛ القاطرات (المركبات)؛ عربات
الخراطيم؛ عربات السكب؛ محركات المركبات البرية؛
مركبات خلط الخرسانة؛ سيارات اإلسعاف؛ شاحنات
التنظيف؛ مركبات الرش؛ الحافالت الكبيرة؛ السيارات
الرياضية؛ القالبات؛ مركبات النقل العسكرية؛ المركبات
الهندسية؛ هياكل السيارات؛ العربات ثالثية األبعاد.
بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليمتد
العنوان  :الونيوان فيليج نورث  ،تشاينغ روود  ،شاهي
تاون  ،مقاطعة تشانغبينغ  ،بيجينغ  ، 102206الصين
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23787
In Class: 12
Date: 06/11/2013
;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
carrier tricycles.
In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO.,
LTD

Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH,
SHAYANG
ROAD,
SHAHE
TOWN,
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206,
CHINA
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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العالمة التجارية رقم 23788 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/11/06 :
من اجل  :خدمات اإلعالن؛ وكاالت االستيراد والتصدير؛
خدمات الترويج لمبيعات اآلخرين؛ خدمات تنظيم المعارض
التقنية أو التجارية؛ خدمات عرض البضائع؛ خدمات تنظيم
المعلومات في قواعد بيانات حاسوبية؛ خدمات طرح
العطاءات؛ خدمات استشارات األعمال المهنية؛ خدمات
الدراسات التسويقية؛ خدمات المعلومات التجارية؛
خدمات استشارات إدارة الموظفين؛ خدمات المحاسبة؛
خدمات المساعدة في اإلدارة التجارية والصناعية.
بأسم  :بايكي فوتون موتور كو .ليمتد
العنوان  :الونيوان فيليج نورث  ،تشاينغ روود  ،شاهي
تاون  ،مقاطعة تشانغبينغ  ،بيجينغ  ، 102206الصين

Trade Mark No.: 23788
In Class: 35
Date: 06/11/2013
;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
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:

()683

العالمة التجارية رقم 23789 :

Trade Mark No.: 23789

2013/12/31
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In Class: 37
Date: 06/11/2013
In Respect of: Construction services; repair
information; rental of construction equipment;
rental of excavators; rental of bulldozers; rental
of construction cranes; rental of road sweeping
machines; road paving; upholstery repair;
machinery installation, maintenance and repair;
rebuilding engines that have been worn or partially
destroyed; rebuilding machines that have been worn
or partially destroyed; electric appliance installation
and repair; installation and maintenance of
illuminating apparatus; motor vehicle maintenance
and repair; vehicle washing services; vehicle
lubricating services; vehicle service stations for
refueling and maintenance; vehicle polishing; antirust treatment for vehicles; spray-painting services
for vehicles; retreading tires; mending rubber tires;
anti-theft alarm installation and repair.

In the name of: BEIQI FOTON MOTOR CO., LTD
Address: LAONIUWAN VILLAGE NORTH,
SHAYANG ROAD, SHAHE TOWN,
CHANGPING DISTRICT, BEIJING 102206,
CHINA
Address for Services:

العــــــدد التاسع

37 : في الصنف
2013/11/06 : التاريخ
 خدمات اإلنشاء؛ خدمات تقديم معلومات: من اجل
اإلصالح؛ خدمات تأجير المعدات اإلنشائية؛ خدمات
تأجير الحفارات؛ خدمات تأجير الجرافات؛ خدمات
تأجير الرافعات اإلنشائية؛ خدمات تأجير آالت تنظيف
الطرق؛ خدمات تعبيد الطرق؛ خدمات إصالح التنجيد؛
خدمات تركيب وصيانة وإصالح اآلالت؛ خدمات إعادة
بناء المحركات التي أتلفت أو تضررت جزئيًا؛ خدمات
إعادة بناء اآلالت التي أتلفت أو تضررت جزئيًا؛ خدمات
تركيب وإصالح التجهيزات الكهربائية؛ خدمات
تركيب وصيانة أجهزة اإلضاءة؛ خدمات صيانة وإصالح
المركبات اآللية؛ خدمات غسيل السيارات؛ خدمات
تشحيم السيارات؛ خدمات محطات خدمة المركبات
لتعبئة الوقود وإجراء الصيانة؛ خدمات تلميع المركبات؛
خدمات التعامل مع مقاومة الصدأ للمركبات؛ خدمات
الطالء بالرش للمركبات؛ خدمات تلبيس اإلطارات؛
خدمات إصالح اإلطارات المطاطية؛ خدمات تركيب
.وإصالح أجهزة اإلنذار لمنع السرقات
 ليمتد. بايكي فوتون موتور كو: بأسم
 شاهي،  تشاينغ روود،  الونيوان فيليج نورث: العنوان
 الصين، 102206  بيجينغ،  مقاطعة تشانغبينغ، تاون
 البيرة- سابا وشركاهم للملكية الفكرية: عنوان التبليغ
4472  ص ب-

)684(

Trade Mark No.: 23790
In Class: 5
Date: 06/11/2013
In Respect of: Pharmaceutical and medicinal
preparations and substances; vaccines

23790 : العالمة التجارية رقم
5 : في الصنف
2013/11/06 : التاريخ
. اللقاحات، مستحضرات ومواد صيدلية وطبية: من اجل

العــــــدد التاسع
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بأسم  :غالكسو غروب لميتد
العنوان  980 :غريت وست رود ،برنتفورد ،ميدلسكس
تي دبليو9 8جي اس ،انجلترا
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
 ,74رام الله

In the name of: Glaxo Group Limited
Address: 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, England
Address for Services:

()685

Trade Mark No.: 23791

العالمة التجارية رقم 23791 :
In Class: 38
في الصنف 38 :
Date: 10/11/2013
التاريخ 2013/11/10 :
In Respect of: Broadcasting Radio
من اجل  :البث عبر الراديو
بأسم  :شركة أوتار لالنتاج الفني واالعالمي /راديو صوت In the name of: sharekat awwtar lleingtag elfane wa
)alelamy (Radio SAWWT ALNAGB
النقب
Address: Dura - Tapaka
العنوان  :دورا  -الطبقة
Address for Services : Dura - Tapaka
عنوان التبليغ  :دورا  -الطبقة
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات والرسومات
الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

()686

العالمة التجارية رقم 23793 :

Trade Mark No.: 23793

2013/12/31
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In Class: 30

العــــــدد التاسع

30 : في الصنف
2013/11/10 : التاريخ
 البن: من اجل

Date: 10/11/2013
In Respect of: coffee
In the name of: ali housne akuobah

 علي حسني عكوبه: بأسم
0599650190_  نابلس_شارع النصر: العنوان
0599650190_  نابلس_شارع النصر: عنوان التبليغ

Address: nablus share al naser _0599650190
Address for Services : nablus share al naser
_0599650190

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

)687(

Trade Mark No.: 23794
In Class: 19
Date: 10/11/2013
In Respect of: building materials (non-metallic)
non metallic rigid pipes for building asphalt pitch
and bitumen non metallic transportable buildings;
monuments, not of metal; plastic water conduits for
roofs and balconies; air conditioning ducts, not of
metal; gutters , not of metal vent cover not of metal;
for HVAC ducts; water pipe valves not of metal or
plastic; branching pipes, not of metal; cladding, not
of metal for building; penstock pipes, not of metal
;plastic conduits for drainage ;plastic conduits for
drainage and irrigation; plastic conduits for irrigation
;pipes of cement; water pipes, not of metal pipes of
earthenware ; wooden pipes; gutter pipes not of metal;
drain pipes, drain pipes not of metal staircase not of
metal; rigid pipes not of metal (building) rigid pipes
of polypropylene for the supply of deinking water
and heating and air conditioning system, in house,
office buildings and industrial building ; clay pipes
and conduits ; cement mortar pipes; sewer pipes, not
metal; sandstone tubes ;heating ducts, not of metal;
plastic pipes for plumbing purposes; plastic pipes for
conveying natural gas; polypropylene pipes used

23794 : العالمة التجارية رقم
19 : في الصنف
2013/11/10 : التاريخ
 مواد البناء والحجارة الطبيعة والصناعية: من اجل
واالسمنت والكلس والجبصين والقصارة والحصى
والقساطل المصنوعة من الفخار او االسمنت ومواد
تعبيد الطرق واالسفلت والقار والحمر واالنشاءات
.القابلة النقل والنصب الحجرية والمداخن

2013/12/31

494

العــــــدد التاسع

in geothermal heating and cooling system; pipes
of cement, earthenware or sandstone; lengthening
pieces not of metal, for chimneys; ducts not metal for
ventilating and air-conditioning installations.
In the name of: sherkat asbab lel tejra o alastathmar
Address: albeireh
Address for Services:

 شركة أسباب للتجارة واإلستثمار: بأسم
 البيرة: العنوان
- عمارة تايجر-  شارع االرسال- رام الله: عنوان التبليغ
7ط

)688(

Trade Mark No.: 23796

23796 : العالمة التجارية رقم
35 : في الصنف
Date: 10/11/2013
2013/11/10 : التاريخ
In Respect of: management of commercial activities;  ادارة األنشطة التجارية وخدمات البيع: من اجل
whole sale and retail services supply of goods and
بالجملة والتجزئة وتوريد البضائع وخدمات التسويق
marketing services and good distribution activates
in addition to advertising and business management وعمليات توزيع البضائع باإلضافة إلى االعالن وإدارة
and administrative work.
.االعمال واإلعمال اإلدارية
In the name of: sherkat asbab lel tejra o alastathmar
 شركة أسباب للتجارة واإلستثمار: بأسم
Address: albeireh
 البيرة: العنوان
Address for Services:
7 ط- عمارة تايجر-  شارع االرسال- رام الله: عنوان التبليغ
 ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات: مالحظة
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة
In Class: 35
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Trade Mark No.: 23798
In Class: 33
Date: 11/11/2013
In Respect of: Alcoholic beverages (except beers)
In the name of: Davide Campari – Milano S.p.A.
Address: Via Franco Sacchetti 20, 20099 Sesto San
Giovanni (Milano), Italy
Address for Services:

23798 : العالمة التجارية رقم
33 : في الصنف
2013/11/11 : التاريخ
) مشروبات كحولية (عدا البيرة: من اجل
.ايه.بي. دافيد كامباري – ميالنو اس: بأسم
 سيستو20099 ,20  فيا فرانكو ساشيتي: العنوان
 ايطاليا,)سان جيوفاني (ميالنو
P.O Box /AGIP - TMP Agents : عنوان التبليغ
3800 Al-Beereh

)690(

Trade Mark No.: 23799
In Class: 3
Date: 11/11/2013
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: alkhalijeyah letajheezat altebeyah
wa el -elmeyah

23799 : العالمة التجارية رقم
3 : في الصنف
2013/11/11 : التاريخ
 ومواد اخرى،  مستحضرات تبييض االقمشة: من اجل
 مستحضرات تنظيف، تستعمل في غسل وكي المالبس
،  عطور وزيوت عطرية، وصقل وجلي وكشط صابون
 منظفات، غسول (لوشن) للشعر، مستحضرات تجميل
اسنان
 شركة الخليجية للتجهيزات الطبية والعلمية: بأسم

العــــــدد التاسع
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العنوان  :فلسطين  -رام الله  -عمارة البزار  -الطابق
الخامس
عنوان التبليغ  :فلسطين  -رام الله  -عمارة البزار -
الطابق الخامس

Address: Palestine-Ramallah-el bazaar bld .-fifth
floor
Address for Services : Palestine-Ramallah-el
bazaar bld .-fifth floor

()691

العالمة التجارية رقم 23800 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/11/11 :
ّ
من اجل  :فرش الطالء والرسم  ،فرش الدهانين ،فرش
اسطوانية لطالء المنازل.
بأسم  :ديكور رولو فيركا سنايي في تيكاريت ليميتد
سيركيتي
العنوان  :إي 5-يانيول كاد .رقم 42 :كايناركا بينديك
 ،إستنبول  ،تركيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23800
In Class: 16
Date: 11/11/2013
In Respect of: Paintbrushes, painters› brushes,
house painters› rollers.
?In the name of: DEKOR RULO FIRCA SANAY
?VE T?CARET L?M?TED ??RKET
Address: E-5 Yanyol Cad. No:42 Kaynarca Pendik
?stanbul Turkey
Address for Services:

()692

العالمة التجارية رقم 23806 :
في الصنف 19 :

Trade Mark No.: 23806
In Class: 19

العــــــدد التاسع
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التاريخ 2013/11/11 :
من اجل  :اللياسة االسمنتية الممزوجة مسبقا ولياسة
التبطين المقاومة للماء لالسطح الداخلية والخارجية
الناعمة والخشنة والمعجون المقاوم للماء لالسطح
الداخلية والخارجية الناعمة والخشنة والتسوية
الذاتية وغراء لصق بالط الجدران والمسابح وترويبة
حشو الفواصل بين بالط الجدران والمسابح ومواد سد
الشقوق ومالط الجير الجبسي والغير قابل لالنكماش
وترويبة ملئ الفواصل في الحوائط الخرسانية ومادة
اللصق بوند ومركب حشو المفاصل وتسوية وتشطيب
الواح الجبس وشريط المفاصل
بأسم  :شركة فيتونيت السعودية المحدودة (سافيتو)
العنوان  :ص ب  ,52235الرياض  ,11563المملكة
العربية السعودية
عنوان التبليغ P.O Box /AGIP - TMP Agents :
3800 Al-Beereh

Date: 11/11/2013
In Respect of: Mixed waterproof cement plaster
and plaster lining for internal and external soft
and coarse roofs, waterproof putty for internal and
external soft and coarse roofs and basements, glue
for wall tile and swimming pools, wetroibh sealing
for wall tile and for swimming pools, materials
for bridge cracks, non-shrinking gypsum mortar,
wetroibh sealing for cement walls, glue bond,
compounds for stuffing joints and finishing gypsum
boards and tape joints

In the name of: Saudi Vetonit Company Ltd
)(Saveto

Address: P.O. Box: 52235, Riyadh 11563, Saudi
Arabia

()693

العالمة التجارية رقم 23810 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/11/12 :
من اجل  :المستحضرات الصيدالنية.
بأسم  :ميرك شارب اند دوم كورب.
العنوان  :ون ميرك درايف ،وايتهاوس ستايشن ،نيو
جرسي  ،08889الواليات المتحدة االمريكية
عنوان التبليغ  :عزيز وفؤاد ورجا شحادة ،محامون ،ص.ب
 ,74رام الله

Trade Mark No.: 23810
In Class: 5
Date: 12/11/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations.
In the name of: Merck Sharp & Dohme Corp.
Address: One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, United States of America.
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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العالمة التجارية رقم 23811 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/11/12 :
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.: 23811
In Class: 5
Date: 12/11/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations for
human use.
In the name of: Novartis AG
Address: 4002 Basel, Switzerland
Address for Services:

()695

العالمة التجارية رقم 23812 :
في الصنف 5 :
التاريخ 2013/11/12 :
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.: 23812
In Class: 5
Date: 12/11/2013
In Respect of: Pharmaceutical preparations for
human use.
In the name of: Novartis AG
Address: 4002 Basel, Switzerland
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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العالمة التجارية رقم 23813 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/11/12 :
من اجل  :الحقائب الواقية وحقائب الحمل واألغلفة
واألغطية لألجهزة اإللكترونية المحمولة ،تحديدا:
الهواتف الخلوية ومشغالت الوسائط المحمولة
والحواسيب اللوحية اإللكترونية العاملة باللمس
وقارئات الكتب اإللكترونية والحواسيب الشخصية
المحمولة؛ الحقائب والقرابات المعدة خصيصا لحفظ
أو حمل األجهزة اإللكترونية النقالة ،تحديدا :الهواتف
النقالة والحواسيب اللوحية اإللكترونية العاملة
باللمس وقارئات الكتب اإللكترونية؛ إكسسوارات
األجهزة اإللكترونية النقالة ،تحديدا :مشابك الحزمة
وقشط الكتف وقشط اليد ،في الفئة الدولية .9
بأسم  :تريفروغ ديفيلوبمنتس  ،إنك.
العنوان  15110 :أفينيو أوف سينس ،سان دياغو
،كاليفورنيا  ، 92128الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23813
In Class: 9
Date: 12/11/2013
In Respect of: Protective cases, carrying cases,
casings, and covers for portable electronic devices,
namely, cell phones, portable media players,
electronic tablets, electronic book readers, and
laptop computers; cases and holsters specially
adapted for holding or carrying mobile electronic
devices, namely, mobile phones, electronic tablets,
electronic book readers; mobile electronic device
accessories namely, belt clips, shoulder straps, and
hand straps in International class 9.

In the name of: TreeFrog Developments, Inc.
Address: 15110 Avenue of Science, San Diego,
California 92128, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 23814 :
في الصنف 9 :

Trade Mark No.: 23814
In Class: 9

العــــــدد التاسع
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التاريخ 2013/11/12 :
من اجل  :الحقائب الواقية وحقائب الحمل واألغلفة
واألغطية لألجهزة اإللكترونية المحمولة ،تحديدا:
الهواتف الخلوية ومشغالت الوسائط المحمولة
والحواسيب اللوحية اإللكترونية العاملة باللمس وقارئات
الكتب اإللكترونية والحواسيب الشخصية المحمولة؛
الحقائب والقرابات المعدة خصيصا لحفظ أو حمل
األجهزة اإللكترونية النقالة ،تحديدا :الهواتف النقالة
والحواسيب اللوحية اإللكترونية العاملة باللمس وقارئات
الكتب اإللكترونية؛ إكسسوارات األجهزة اإللكترونية
النقالة ،تحديدا :مشابك الحزمة وقشط الكتف وقشط
اليد ،في الفئة الدولية .9
بأسم  :تريفروغ ديفيلوبمنتس  ،إنك.
العنوان  15110 :أفينيو أوف سينس ،سان دياغو
،كاليفورنيا  ، 92128الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Date: 12/11/2013
In Respect of: Protective cases, carrying cases,
casings, and covers for portable electronic devices,
namely, cell phones, portable media players,
electronic tablets, electronic book readers, and
laptop computers; cases and holsters specially
adapted for holding or carrying mobile electronic
devices, namely, mobile phones, electronic tablets,
electronic book readers; mobile electronic device
accessories namely, belt clips, shoulder straps, and
hand straps in International class 9.

In the name of: TreeFrog Developments, Inc.
Address: 15110 Avenue of Science, San Diego,
California 92128, United States of America
Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 23815 :
في الصنف 9 :
التاريخ 2013/11/12 :
من اجل  :الحقائب الواقية وحقائب الحمل واألغلفة
واألغطية لألجهزة اإللكترونية المحمولة ،تحديدا:
الهواتف الخلوية ومشغالت الوسائط المحمولة
والحواسيب اللوحية اإللكترونية العاملة باللمس وقارئات
الكتب اإللكترونية والحواسيب الشخصية المحمولة؛
الحقائب والقرابات المعدة خصيصا لحفظ أو حمل
األجهزة اإللكترونية النقالة ،تحديدا :الهواتف النقالة
والحواسيب اللوحية اإللكترونية العاملة باللمس وقارئات
الكتب اإللكترونية؛ إكسسوارات األجهزة اإللكترونية
النقالة ،تحديدا :مشابك الحزمة وقشط الكتف وقشط
اليد ،في الفئة الدولية .9

Trade Mark No.: 23815
In Class: 9
Date: 12/11/2013
In Respect of: Protective cases, carrying cases,
casings, and covers for portable electronic devices,
namely, cell phones, portable media players,
electronic tablets, electronic book readers, and
laptop computers; cases and holsters specially
adapted for holding or carrying mobile electronic
devices, namely, mobile phones, electronic tablets,
electronic book readers; mobile electronic device
accessories namely, belt clips, shoulder straps, and
hand straps in International class 9.

العــــــدد التاسع
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In the name of: TreeFrog Developments, Inc.

بأسم  :تريفروغ ديفيلوبمنتس  ،إنك.
العنوان  15110 :أفينيو أوف سينس ،سان دياغو
،كاليفورنيا  ، 92128الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Address: 15110 Avenue of Science, San Diego,
California 92128, United States of America
Address for Services:

()699

العالمة التجارية رقم 23816 :
في الصنف 38 :
التاريخ 2013/11/13 :
من اجل ( :البث عبر الراديو)
بأسم ( :شركة األصيل للدعاية واالعالم /راديو الريف)

Trade Mark No.: 23816
In Class: 38
Date: 13/11/2013
In Respect of: Broadcasting Radio radio
In the name of: sharekat Alaseel lldeaya wa eleilam
)(Radio ALREEF
* Address: Dura – ALmadares Str. 02-2288066
0598-242074

العنوان :دورا – شارع المدارس – تلفون 022288066:
0598242074Address for Services : Dura – ALmadares Str. 02عنوان التبليغ :دورا – شارع المدارس – تلفون
2288066 * 0598-242074
0598242074- 022288066:
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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2013/12/31

502

()700

العالمة التجارية رقم 23817 :
في الصنف 31 :
التاريخ 2013/11/14 :
من اجل  :الغالل والمنتجات الزراعية ,ومنتجات
البساتين,والغابات غير الواردة في فئات اخرى,
الحيوانات الحية ,الفواكه والخضروات الطازجة ,البذور
والنباتات والزهور الطبيعية  ,المواد الغذائية الخاصة
بالحيوانات  ,الشعير المنبت (الملت) .
بأسم  :شركة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية
والتوابل

Trade Mark No.: 23817
In Class: 31
Date: 14/11/2013
In Respect of: ) Grains and agricultural, horticultural
;and forestry products not included in other classes
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals,
malt
In the name of: SHAREKAT ALSHIKH KASEM
LE SENA›AT AL MOUAD AL GTHAEIAH WA
AL TWABEL

العنوان  :القدس  -العيزرية
عنوان التبليغ :القدس  /العيزرية جوال رقم 0599249031

Address: JERUSALEM / AL EZRIAH
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

()701

العالمة التجارية رقم 23818 :
في الصنف 31 :

Trade Mark No.: 23818
In Class: 31

العــــــدد التاسع
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التاريخ 2013/11/14 :
من اجل  ) :الغالل والمنتجات الزراعية ,ومنتجات
البساتين,والغابات غير الواردة في فئات اخرى,
الحيوانات الحية ,الفواكه والخضروات الطازجة ,البذور
والنباتات والزهور الطبيعية  ,المواد الغذائية الخاصة
بالحيوانات  ,الشعير المنبت (الملت) ) .
بأسم  :شركة الشيخ قاسم لصناعة المواد الغذائية
والتوابل

Date: 14/11/2013
In Respect of: ) Grains and agricultural, horticultural
;and forestry products not included in other classes
live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals,
malt
In the name of: SHAREKAT ALSHIKH KASEM
LE SENA›AT AL MOUAD AL GTHAEIAH WA
AL TWABEL

Address: JERUSALEM / AL EZRIAH

العنوان  :القدس  -العيزرية
عنوان التبليغ  :القدس  /العيزرية جوال رقم
0599249031
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام الكلمات والعبارات
والرسومات الوصفية واألرقام ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

Address for Services:
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العالمة التجارية رقم 23819 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/11/14 :

من اجل  :األثاث.
بأسم  :أشلي فيرنتشر إنتدستريز  ،إنك.

العنوان  :ون أشلي واي  ،أركاديا  ،ويسكينسن 54612
 ،الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

Trade Mark No.: 23819
In Class: 20
Date: 14/11/2013
In Respect of: Furniture
In the name of: Ashley Furniture Industries, Inc.
Address: One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin
54612, United States of America
Address for Services:

العــــــدد التاسع
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Trade Mark No.: 23820

العالمة التجارية رقم 23820 :
في الصنف 20 :
التاريخ 2013/11/14 :
من اجل  :األثاث.
بأسم  :أشلي فيرنتشر إنتدستريز  ،إنك.
العنوان  :ون أشلي واي  ،أركاديا  ،ويسكينسن 54612
 ،الواليات المتحدة األمريكية
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

In Class: 20
Date: 14/11/2013
In Respect of: Furniture
In the name of: Ashley Furniture Industries, Inc.
Address: One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin
54612, United States of America
Address for Services:
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Trade Mark No.: 23821

العالمة التجارية رقم 23821 :
In Class: 20
في الصنف 20 :
Date: 14/11/2013
التاريخ 2013/11/14 :
In Respect of: Furniture
من اجل  :األثاث.
In the name of: Ashley Furniture Industries, Inc.
بأسم  :أشلي فيرنتشر إنتدستريز  ،إنك.
Address: One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin
العنوان  :ون أشلي واي  ،أركاديا  ،ويسكينسن 54612
54612, United States of America
 ،الواليات المتحدة األمريكية
Address for Services:
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 ص ب 4472مالحظة  :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.: 23822

العالمة التجارية رقم 23822 :
في الصنف 32 :
التاريخ 2013/11/14 :
من اجل  :البيرة ؛ المياه المعدنية والغازية والمشروبات
األخرى غير الكحولية  ،مشروبات الفواكه وعصير
الفواكه  ،الشراب المركز والمستحضرات األخرى التي
تستعمل لصنع المشروبات.
بأسم  :إيكس – غرانيني غروب جي أم بي أتش
العنوان  :لودويغ – إيكسيز – بالتز  ، 1دي55268 -
نيدير – أولم  ،ألمانيا
عنوان التبليغ  :سابا وشركاهم للملكية الفكرية -البيرة
 -ص ب 4472

In Class: 32
Date: 14/11/2013
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: Eckes-Granini Group GmbH
Address: Ludwig-Eckes-Platz 1, D-55268 NiederOLM, Germany
Address for Services:

()706

العالمة التجارية رقم 23823 :
في الصنف 8 :
التاريخ 2013/11/14 :
من اجل  :العدد واآلالت اليدوية الخاصة بالمهن–
وادوات القطع– الشوك والمالعق– األسلحة التي
تحمل على الجنب– مواس كهربائية وماكينات قص
الشعركهربائية وغير كهربائية
بأسم  :شركة بلمار الصناعية االستثمارية
العنوان  :الخليل  -وادي التفاح 2291044

Trade Mark No.: 23823
In Class: 8
Date: 14/11/2013
In Respect of: Hand tools and implements (handoperated); cutlery; side arms;electric and non
electric razors

In the name of: SHAREKT BELMAR AL
SENA›IYAH AL ESTETHMARIAH
Address: HEBRON WAD ALTOFAH

2013/12/31
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Address for Services : HEBRON WAD ALTOFAH

العــــــدد التاسع

2291044  وادي التفاح-  الخليل: عنوان التبليغ

)707(

Trade Mark No.: 23824
In Class: 9
Date: 14/11/2013
In Respect of: Scientific, nautical, surveying, electric,
, 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; iron,tv

In the name of: SHAREKT BELMAR AL
SENA›IYAH AL ESTETHMARIAH

23824 : العالمة التجارية رقم
9 : في الصنف
2013/11/14 : التاريخ
 األجهزة والعدد الكهربائية (بما في ذلك: من اجل
–الالسلكية) ) اآلالت الحاسبة– اجهزة إطفاء الحريق
واجهزة الحراريات الكهربائية (كاويات اللحام
0 )الكهربائية اليدوية– المكواة الكهربائية المسطحة
–الوسائد المدفأة كهربائيًا– األردية المدفأة كهربائيًا
األصناف التي تلبس على الجسم– األجهزة الكهربائية
–لتدفئة القدم– قداحات السيجار الكهربائية وغيرها
األغطية المدفأة كهربائيًاالتلفزيونات وشاشات
هواتف وطابعات, العرض
 شركة بلمار الصناعية االستثمارية: بأسم

Address: HEBRON WAD ALTOFAH

Address for Services : HEBRON WAD ALTOFAH

2291044  وادي التفاح-  الخليل: العنوان
2291044  وادي التفاح-  الخليل: عنوان التبليغ

)708(

Trade Mark No.: 23825
In Class: 38

23825 : العالمة التجارية رقم
38 : في الصنف

العــــــدد التاسع

2013/12/31

507

التاريخ 2013/11/14 :
من اجل  :االتصاالت سلكية وال سلكية
بأسم  :شركة موبايل الوطنية الفلسطينية لإلتصاالت
المساهمة العامة المحدودة
العنوان  :سطح مرحبا – البيرة ،تراي فتنس سنتر،
ص.ب 4236
عنوان التبليغ  :رام الله ص ب  -1903فلسطين

Date: 14/11/2013
In Respect of: Telecommunications line and wirless
In the name of: Sharikat Mobile Al-Wataniya AlFalastiniah Lel–Etisalat
Address: Satah Merhaba – Al Bira, Tri-Fitness
Centre, P.O. Box 4236
Address for Services:

()709

العالمة التجارية رقم 23826 :
في الصنف 35 :
التاريخ 2013/11/14 :
من اجل  :خدمات الدعاية واالعالن وإدارة وتوجيه
االعمال وتفعيل النشاط المكتبي
بأسم  :شركة الزعارير للتجارة العامة م خ م
العنوان  :مقابل مركز إسعاد الطفولة – ش خولة بنت
األزور  -البيرة
عنوان التبليغ  :مقابل مركز إسعاد الطفولة – ش خولة
بنت األزور  -البيرة

Trade Mark No.: 23826
In Class: 35
Date: 14/11/2013
In Respect of: Advertising , Business management ,
Business administration , Office function.11
In the name of: SHarekat Alzareer Leltajarah
Alameh
Address: Moqabel Markaz Isaad Altofoolah,
Sharea Khawla Bent Alazwarr – Albeerah

Address for Services : Moqabel Markaz Isaad
– Altofoolah, Sharea Khawla Bent Alazwarr
Albeerah

مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام عبارة التصفية العالمية
Altasfyeh Alalamyahوالرسومات الوصفية ذات االستخدام العام بمعزل عن العالمة

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

)710(

Trade Mark No.: 23834

23834 : العالمة التجارية رقم
6 : في الصنف
2013/11/19 : التاريخ
 رقائق المنيوم: من اجل
 شركة تارجت االستثمارية: بأسم

In Class: 6
Date: 19/11/2013
In Respect of: aluminum foil
In the name of: SHARIKAT TARGET ALESTETHMARIYEH

Address: ALKHALIL - SHARE› EIN SARAH TEL :02-2211133

Address for Services : ALKHALIL - SHARE’ EIN
SARAH - TEL :02-2211133

02-2211133 :  تلفون-  شارع عين ساره-  الخليل: العنوان
:  تلفون-  شارع عين ساره-  الخليل: عنوان التبليغ
02-2211133

)711(

Trade Mark No.: 23835
In Class: 17
Date: 19/11/2013
In Respect of: plasyic baby bottle ,trash bags made
from nylon
In the name of: SHARIKAT TARGET ALESTETHMARIYEH

Address: ALKHALIL - SHARE› EIN SARAH TEL :02-2211133

Address for Services : ALKHALIL - SHARE’ EIN
SARAH - TEL :02-2211133

23835 : العالمة التجارية رقم
17 : في الصنف
2013/11/19 : التاريخ
 رضاعات االطفال البالستيكيةو اكياس: من اجل
النفايات
 شركة تارجت االستثمارية: بأسم
02-2211133 :  تلفون-  شارع عين ساره-  الخليل: العنوان
:  تلفون-  شارع عين ساره-  الخليل: عنوان التبليغ
02-2211133

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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()712

Trade Mark No.: 23836

العالمة التجارية رقم 23836 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/11/19 :
من اجل  :محارم ,اكياس حفظ الطعام
بأسم  :شركة تارجت االستثمارية

In Class: 16
Date: 19/11/2013
In Respect of: tissue paper ,food protect bags
In the name of: SHARIKAT TARGET ALESTETHMARIYEH

العنوان  :الخليل  -شارع عين ساره  -تلفون 02-2211133 :
عنوان التبليغ  :الخليل  -شارع عين ساره  -تلفون :
02-2211133

 Address: ALKHALIL - SHARE› EIN SARAHTEL :02-2211133

Address for Services : ALKHALIL - SHARE’ EIN
SARAH - TEL :02-2211133

()713

العالمة التجارية رقم 23837 :
في الصنف 3 :
التاريخ 2013/11/19 :
من اجل  :الصابون بأنواعه وبرش الصابون -الروائح
العطريةمزيل عرق– الزيوت الطيارة -مواد التزيين ومحاليل
الشعر جل الشعر -معاجين األسنان والحالقة -الشامبو.
بأسم  :شركة تارجت االستثمارية
العنوان  :الخليل  -شارع عين ساره  -تلفون 02-2211133 :

Trade Mark No.: 23837
In Class: 3
Date: 19/11/2013
In Respect of: soaps;perfumery, essential oils,
cosmetics, hair lotions; dentifrices hair gel dudrent
In the name of: SHARIKAT TARGET ALESTETHMARIYEH

 Address: ALKHALIL - SHARE› EIN SARAHTEL :02-2211133

2013/12/31
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Address for Services : ALKHALIL - SHARE’ EIN
SARAH - TEL : 02-2211133

العــــــدد التاسع

:  تلفون-  شارع عين ساره-  الخليل: عنوان التبليغ
02-2211133

)714(

Trade Mark No.: 23838
In Class: 17
Date: 19/11/2013
In Respect of: plastic baby bottle ,trash bags made
from nylon
In the name of: SHARIKAT TARGET ALESTETHMARIYEH

Address: ALKHALIL - SHARE› EIN SARAH TEL :02-2211133
Address for Services : ALKHALIL - SHARE’ EIN
SARAH - TEL :02-2211133

23838 : العالمة التجارية رقم
17 : في الصنف
2013/11/19 : التاريخ
 رضاعات االطفال البالستيكية واكياس:من اجل
النفايات
 شركة تارجت االستثمارية: بأسم
-2211133 :  تلفون-  شارع عين ساره-  الخليل: العنوان
02
:  تلفون-  شارع عين ساره-  الخليل: عنوان التبليغ
02-2211133

)715(

Trade Mark No.: 23839
In Class: 29
Date: 20/11/2013
In Respect of: POP CORN
In the name of: SHARIF A A ABU GHALION
Address: ALKHALIL AL HAWOOZ

23839 : العالمة التجارية رقم
29 : في الصنف
2013/11/20 : التاريخ
 ذره منفوشة: من اجل
 شريف عبد المعطي يوسف ابو غليون: بأسم
0599357383  الخليل الحاووز: العنوان

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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Address for Services : ALKHALIL AL HAWOOZ

عنوان التبليغ  :الخليل الحاووز 0599357383

()716

العالمة التجارية رقم 23840 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/11/20 :
من اجل  :الطحين والسميد والخميرة والمساحيق
الغذائية
بأسم  :رائد محمد راغب الفقيات
العنوان  :الخليل البرج 0569800185
عنوان التبليغ  :الخليل البرج 0569800185

Trade Mark No.: 23840
In Class: 30
Date: 20/11/2013
In Respect of: FLOWER YEAST FOOD FLOWER
In the name of: RAED MOH R FEQYAT
Address: HEBRON ALBURG
Address for Services : HEBRON ALBURG

()717

العالمة التجارية رقم 23841 :
في الصنف 29 :
التاريخ 2013/11/20 :
من اجل  :الزيوت النباتية والسمنة ,الخضراوات
واللحوم المعلبة
بأسم  :رائد محمد راغب الفقيات
العنوان  :الخليل البرج 0569800185
عنوان التبليغ  :الخليل البرج 0569800185

Trade Mark No.: 23841
In Class: 29
Date: 20/11/2013
In Respect of: VEGITABLE OIL ,CANED
VEGITABLE AND MEET
In the name of: RAED MOH R FEQYAT
Address: HEBRON ALBURG
Address for Services : HEBRON ALBURG

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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()718

Trade Mark No.: 23842

العالمة التجارية رقم 23842 :
في الصنف 30 :
التاريخ 2013/11/20 :
من اجل  :الحلويات

In Class: 30
Date: 20/11/2013
In Respect of: SWEETS
In the name of: ALMUTAMAN OF THE
INVESTMENT AND MARKTING

بأسم  :شركة المؤتمن لالستيراد والتسويق

Address: DOURA

العنوان  :الخليل مثلث خرسا 0595199449
عنوان التبليغ  :الخليل مثلث خرسا 0595199449
مالحظة  :ان تسجيل هذه العالمة اليعطي اصحابها حق الحماية المطلق باستخدام  SWEETوالرسومات ذات
االستخدام العام بمعزل عن العالمة

Address for Services : DOURA

()719

العالمة التجارية رقم 23843 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/11/20 :
من اجل  :التعليم ،التهذيب ،التدريب ،الترفيه،
االنشطة ،الرياضة و الثقافة
بأسم  :روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد

Trade Mark No.: 23843
In Class: 41
Date: 20/11/2013
;In Respect of: Education; providing of training
entertainment; sporting and cultural activities.
In the name of: ROSARIUM CULTURAL
PROJECT COMPANI LIMITED

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العنوان  :فالت 4أ فيري الند جاردنز & برودكايس
دريف كولوون تون هونغ كونغ

& Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عمارة الترهه-فريتخ القدس

()720

العالمة التجارية رقم 23844 :
في الصنف 41 :
التاريخ 2013/11/20 :
من اجل  :التعليم ،التهذيب ،التدريب ،الترفيه،
االنشطة ،الرياضة و الثقافة.
بأسم  :روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد
العنوان  :فالت 4أ فيري الند جاردنز & برودكايس
دريف كولوون تون هونغ كونغ

Trade Mark No.: 23844
In Class: 41
Date: 20/11/2013
;In Respect of: Education; providing of training
entertainment; sporting and cultural activities.
In the name of: ROSARIUM CULTURAL
PROJECT COMPANI LIMITED

& Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عمارة الترهه-فريتخ القدس

()721

العالمة التجارية رقم 23845 :

Trade Mark No.: 23845

2013/12/31

514
In Class: 41

العــــــدد التاسع

41 : في الصنف
2013/11/20 : التاريخ
، الترفيه، التدريب، التهذيب، التعليم: من اجل
. الرياضة و الثقافة،االنشطة
 روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد: بأسم

Date: 20/11/2013
In Respect of: Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
In the name of: ROSARIUM CULTURAL
PROJECT COMPANI LIMITED

Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN &
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG

أ فيري الند جاردنز & برودكايس4  فالت: العنوان
دريف كولوون تون هونغ كونغ

Address for Services:

فريتخ القدس- عمارة الترهه: عنوان التبليغ

)722(

Trade Mark No.: 23847
In Class: 41
Date: 20/11/2013
In Respect of: Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
In the name of: ROSARIUM CULTURAL
PROJECT COMPANI LIMITED

Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN &
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG
Address for Services:

23847 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/11/20 : التاريخ
، الترفيه، التدريب، التهذيب، التعليم: من اجل
. الرياضة و الثقافة،االنشطة
 روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد: بأسم
أ فيري الند جاردنز & برودكايس4  فالت: العنوان
دريف كولوون تون هونغ كونغ
فريتخ القدس- عمارة الترهه: عنوان التبليغ

2013/12/31
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العــــــدد التاسع

)723(

Trade Mark No.: 23848

23848 : العالمة التجارية رقم
41 : في الصنف
2013/11/20 : التاريخ
، الترفيه، التدريب، التهذيب، التعليم: من اجل
. الرياضة و الثقافة،االنشطة
 روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد: بأسم

In Class: 41
Date: 20/11/2013
In Respect of: Education; providing of training;
entertainment; sporting and cultural activities.
In the name of: ROSARIUM CULTURAL
PROJECT COMPANI LIMITED

Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN &
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG

أ فيري الند جاردنز & برودكايس4  فالت: العنوان
دريف كولوون تون هونغ كونغ

Address for Services:

فريتخ القدس- عمارة الترهه: عنوان التبليغ

)724(

Trade Mark No.: 23849
In Class: 16
Date: 20/11/2013
In Respect of: Paper, cardboard and goods made from
there 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

23849 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/11/20 : التاريخ
 الورق و الورق المقوى والمنتجات: من اجل
المصنوعة من هذه المواد و غير واردة في فئات
أخري؛ المطبوعات؛ مواد تجليد الكتب؛ الصور
الفتوغرافية؛ القرطاسية؛ مواد اللصق المستعملة

العــــــدد التاسع

2013/12/31

في القرطاسية أو لغايات منزلية؛ ومواد الفنانيين؛
فراشي الدهان أو التلوين؛ اآلالت الكتابية واللوازم
المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد التوجيه و التدريس
(عدا األجهزة )؛ مواد التغليف البالستيكية
(غير الواردة في فئات أخرى)؛ حروف الطباعة؛
الكليشيهات (الراسمات).
بأسم  :روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد

516
requisites (except furniture);instructional and teaching
materials ( except apparatus); plastic materials for
packaging ( not includes in other classes): printers’ type
;printing blocks.

In the name of: ROSARIUM CULTURAL PROJECT
COMPANI LIMITED
& Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG

العنوان  :فالت 4أ فيري الند جاردنز & برودكايس
دريف كولوون تون هونغ كونغ

Address for Services:

عنوان التبليغ  :عمارة الترهه-فريتخ القدس

()725

العالمة التجارية رقم 23850 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/11/20 :
من اجل  :الورق و الورق المقوى والمنتجات المصنوعة
من هذه المواد و غير واردة في فئات أخري؛ المطبوعات؛
مواد تجليد الكتب؛ الصور الفتوغرافية؛ القرطاسية؛
مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات
منزلية؛ ومواد الفنانيين؛ فراشي الدهان أو التلوين؛
اآلالت الكتابية واللوازم المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد
التوجيه و التدريس (عدا األجهزة )؛ مواد التغليف
البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)؛ حروف
الطباعة؛ الكليشيهات (الراسمات).
بأسم  :روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد

Trade Mark No.: 23850
In Class: 16
Date: 20/11/2013
In Respect of: Paper, cardboard and goods
made from there 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 materials
except apparatus); plastic materials for packaging
( not includes in other classes): printers’ type
;printing blocks.
In the name of: ROSARIUM CULTURAL
PROJECT COMPANI LIMITED

العــــــدد التاسع

2013/12/31
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العنوان  :فالت 4أ فيري الند جاردنز & برودكايس
دريف كولوون تون هونغ كونغ

& Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG
Address for Services:

عنوان التبليغ  :عمارة الترهه-فريتخ القدس

()726

العالمة التجارية رقم 23851 :
في الصنف 16 :
التاريخ 2013/11/20 :
من اجل  :الورق و الورق المقوى والمنتجات المصنوعة
من هذه المواد و غير واردة في فئات أخري؛ المطبوعات؛
مواد تجليد الكتب؛ الصور الفتوغرافية؛ القرطاسية؛
مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات
منزلية؛ ومواد الفنانيين؛ فراشي الدهان أو التلوين؛
اآلالت الكتابية واللوازم المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد
التوجيه و التدريس (عدا األجهزة )؛ مواد التغليف
البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)؛ حروف
الطباعة؛ الكليشيهات (الراسمات).
بأسم  :روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد
العنوان  :فالت 4أ فيري الند جاردنز & برودكايس
دريف كولوون تون هونغ كونغ
عنوان التبليغ  :عمارة الترهه-فريتخ القدس

Trade Mark No.: 23851
In Class: 16
Date: 20/11/2013
In Respect of: Paper, cardboard and goods made
;from there 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 materials ( except apparatus); plastic
materials for packaging ( not includes in other
classes): printers’ type ;printing blocks.

In the name of: ROSARIUM CULTURAL
PROJECT COMPANI LIMITED

& Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG
Address for Services:

2013/12/31
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Trade Mark No.: 23852
In Class: 16
Date: 20/11/2013
In Respect of: Paper, cardboard and goods made
from there 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 materials (except apparatus); plastic
materials for packaging (not includes in other
classes): printers’ type ;printing blocks.

In the name of: ROSARIUM CULTURAL
PROJECT COMPANI LIMITED

Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN &
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG
Address for Services:

23852 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/11/20 : التاريخ
 الورق و الورق المقوى والمنتجات المصنوعة: من اجل
من هذه المواد و غير واردة في فئات أخري؛ المطبوعات؛
مواد تجليد الكتب؛ الصور الفتوغرافية؛ القرطاسية؛
مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات
منزلية؛ ومواد الفنانيين؛ فراشي الدهان أو التلوين؛
اآلالت الكتابية واللوازم المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد
التوجيه و التدريس (عدا األجهزة )؛ مواد التغليف
البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)؛ حروف
.)الطباعة؛ الكليشيهات (الراسمات
 روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد: بأسم
أ فيري الند جاردنز & برودكايس4  فالت: العنوان
دريف كولوون تون هونغ كونغ
فريتخ القدس- عمارة الترهه: عنوان التبليغ

2013/12/31
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Trade Mark No.: 23853
In Class: 16
Date: 20/11/2013
In Respect of: Paper, cardboard and goods
made from there 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 materials (
except apparatus); plastic materials for packaging
( not includes in other classes): printers’ type
;printing blocks.

In the name of: ROSARIUM CULTURAL
PROJECT COMPANI LIMITED

Address: flat 4A FAIRYLAND GARDEN &
BROADCASE DRIVE KOWLON TONG HONG
KONG
Address for Services:

23853 : العالمة التجارية رقم
16 : في الصنف
2013/11/20 : التاريخ
 الورق و الورق المقوى والمنتجات المصنوعة: من اجل
من هذه المواد و غير واردة في فئات أخري؛ المطبوعات؛
مواد تجليد الكتب؛ الصور الفتوغرافية؛ القرطاسية؛
مواد اللصق المستعملة في القرطاسية أو لغايات
منزلية؛ ومواد الفنانيين؛ فراشي الدهان أو التلوين؛
اآلالت الكتابية واللوازم المكتبية (عدا األثاث)؛ مواد
التوجيه و التدريس (عدا األجهزة )؛ مواد التغليف
البالستيكية (غير الواردة في فئات أخرى)؛ حروف
.)الطباعة؛ الكليشيهات (الراسمات
 روزريوم كالتشر بروجكت كومبني لمتد: بأسم
أ فيري الند جاردنز & برودكايس4  فالت: العنوان
دريف كولوون تون هونغ كونغ
فريتخ القدس- عمارة الترهه: عنوان التبليغ

العــــــدد التاسع
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تغييرات ابتداء من تاريخ  2013/2/6لغاية 2013/7/4
العالمات التجارية التى تم تغيير عنوان المالك
عدد

رقم
العالمة

تاريخ سند
التحويل

العنوان االصلى

العنوان الجديد

1

1993

2013/05/28

جنين  -شارع ابو بكر -ص.ب36 :

2

6593

2013/05/28

جنين  -شارع ابو بكر -ص.ب36 :

3

6594

2013/05/28

جنين  -شارع ابو بكر -ص.ب36 :

4

6638

2013/05/28

جنين ص ب 360 :

7126

2013/06/30

 27رايتس لين ،لندن  ،و5 8اس و 366-364 ،كنسينجتون هاي ستريت ،لندن
دبليو  8 14ان اس ،انجلند
المملكة المتحدة

7152

2013/06/30

 27رايتس لين ،لندن  ،و5 8اس و 366-364 ،كنسينجتون هاي ستريت ،لندن
دبليو  8 14ان اس ،انجلند
المملكة المتحدة

7153

2013/06/30

 27رايتس لين ،لندن  ،و5 8اس و 366-364 ،كنسينجتون هاي ستريت ،لندن
دبليو  8 14ان اس ،انجلند
المملكة المتحدة

8277

2013/06/16

إيست  42ستريت ،نيويورك أن واي  100كامبوس درايف ،فلورهام بارك ،أن جاي
 ،07932الواليات المتحدة االمريكية
 ،5755-10017الواليات المتحدة

8508

2013/06/16

إيست  42ستريت ،نيويورك أن واي  100كامبوس درايف ،فلورهام بارك ،أن جاي
 ،07932الواليات المتحدة االمريكية
 ،5755-10017الواليات المتحدة

9247

2013/05/06

,174افينيودي فرنسا 75013,
باريس,فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

9248

2013/05/06

,174افينيودي فرنسا 75013,
باريس,فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

9971

2013/06/16

إيست  42ستريت ،نيويورك أن واي  100كامبوس درايف ،فلورهام بارك ،أن جاي
 ،07932الواليات المتحدة االمريكية
 ،5755-10017الواليات المتحدة

10249

2013/06/16

إيست  42ستريت ،نيويورك أن واي  100كامبوس درايف ،فلورهام بارك ،أن جاي
 ،07932الواليات المتحدة االمريكية
 ،5755-10017الواليات المتحدة

11063

2013/05/28

12491

2013/04/02

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

جنين  -شارع ابو بكر -ص.ب36 :

جنين  -شارع ابو بكر -ص.ب36 :
 ،3-6مارونوتشي  -2كوم  ،تشيودا 1-3 -مارونوتشي  -2كوم ،نتشيودا-كو،
طوكيو  ،اليابان.
كو  ،طوكيو  ،اليابان

العــــــدد التاسع
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12492

2013/04/02

521
 ،3-6مارونوتشي  -2كوم  ،نتشيودا 1-3 -مارونوتشي  -2كوم ،نتشيودا-كو،
طوكيو  ،اليابان.
كو  ،طوكيو ،اليابان.

17

15989

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

18

15989

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

19

15990

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

20

15990

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

21

15991

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

22

15991

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

23

15992

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

24

15992

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

25

15993

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

26

15993

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

27

15995

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

28

15995

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

29

16795

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

30

16795

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

31

16796

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

32

16796

2013/05/06

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا

16859

2013/06/19

رام الله  /عمارة األغاثة الزراعية

الرام /نزلة الكسارات /مقابل محالت ابو شفيق
الساليمة

16895

2013/06/19

رام الله  /عمارة األغاثة الزراعية

الرام /نزلة الكسارات /مقابل محالت ابو شفيق
الساليمة

35

17558

2013/05/12

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس  ،فرنسا

36

17558

2013/05/12

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس  ،فرنسا

37

17560

2013/05/12

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس  ،فرنسا

38

17560

2013/05/12

باريس ،فرنسا

 54روي ال بويت 75008 ،باريس  ،فرنسا

33
34

العــــــدد التاسع
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39

17794

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
كارسي سوكاك ،رقم 4:باجسيالر  -باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
اسطنبول  /تركيا

40

17795

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
كارسي سوكاك ،رقم 4:باجسيالر  -باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
اسطنبول  /تركيا

41

17796

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار كاديسي،
ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك،
باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
رقم 4:باجسيالر  -اسطنبول  /تركيا

42

17797

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
كارسي سوكاك ،رقم 4:باجسيالر  -باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
اسطنبول  /تركيا

43

17798

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
كارسي سوكاك ،رقم 4:باجسيالر  -باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
اسطنبول  /تركيا

44

17799

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
كارسي سوكاك ،رقم 4:باجسيالر  -باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
اسطنبول  /تركيا

45

17800

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
كارسي سوكاك ،رقم 4:باجسيالر  -باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
اسطنبول  /تركيا

46

17801

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز كارسي ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
سوكاك ،رقم 4:باجسيالر  -اسطنبول باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
 /تركيا

17802

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار كاديسي،
ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
سيهيت سينجايز كارسي سوكاك،
باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
رقم 4:باجسيالر  -اسطنبول  /تركيا

47
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48

17803

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز
كارسي سوكاك ،رقم 4:باجسيالر -
اسطنبول  /تركيا

ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
باجسيالر -اسطنبول  /تركيا

49

17804

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز
كارسي سوكاك ،رقم 4:باجسيالر -
اسطنبول  /تركيا

ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
باجسيالر -اسطنبول  /تركيا

50

17805

2013/02/18

ايفرين ماهاليسي ،جالباهار
كاديسي ،سيهيت سينجايز ايفرين ماهاليسي ،جولبهار جاديسي ،نو96:
كارسي سوكاك ،رقم 4:باجسيالر  -باجسيالر -اسطنبول  /تركيا
اسطنبول  /تركيا

51

18488

2013/05/06

باريس ،فرنسا

52

18959

2013/06/16

بايتشين هاي تيك اندستري تاسلي تي سي ام غاردن ،نمبر  ،2بوجيهي
بارك ،تيانجين  ،300402جمهورية ايست رود ،بايتشين ديستريكت ،تيانجين،
جمهورية الصين الشعبية.
الصين الشعبية

53

19951

2013/05/15

اليزابثهوف  2353 ،19أي دبليو سيلفوزويج  62،2333بي ليدين ،ذا نيذير
الند
ليدردورب ،هولندا

54

19952

2013/05/15

اليزابثهوف  2353 ،19أي دبليو سيلفوزويج  62،2333بي ليدين ،ذا نيذير
الند
ليدردورب ،هولندا

55

19953

2013/05/15

اليزابثهوف  2353 ،19أي دبليو سيلفوزويج  62،2333بي ليدين ،ذا نيذير
الند
ليدردورب ،هولندا

56

19954

2013/05/15

اليزابثهوف  2353 ،19أي دبليو سيلفوزويج  62،2333بي ليدين ،ذا نيذير
الند
ليدردورب ،هولندا

57

19955

2013/05/15

اليزابثهوف  2353 ،19أي دبليو سيلفوزويج  62،2333بي ليدين ،ذا نيذير
الند
ليدردورب ،هولندا

58

19998

2013/05/15

اليزابثهوف  2353 ،19أي دبليو سيلفوزويج  62،2333بي ليدين ،ذا نيذير
الند
ليدردورب ،هولندا

19999

2013/05/15

اليزابثهوف  2353 ،19أي دبليو سيلفوزويج  62،2333بي ليدين ،ذا نيذير
الند
ليدردورب ،هولندا

20000

2013/05/15

اليزابثهوف  2353 ،19أي دبليو سيلفوزويج  62،2333بي ليدين ،ذا نيذير
الند
ليدردورب ،هولندا

59
60

 54روي ال بويت 75008 ،باريس ،فرنسا
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العالمات التجارية التى انتقلت ملكيتها
عدد

رقم
العالمة

تاريخ سند
التحويل

1

المالك االصلى

المالك الجديد

2195

2013/06/03

ستورك يو كيه لميتد

أغست ستورك كيه جي

3031

2013/02/14

إم إس دي كونسيومر كير ،اي
ان سي( ،اه ديلوير كوربوريشن)

ميرك شارب و دوم كورب

3

5444

2013/05/13

فارماتون اس .ايه

جينسانا أس إيه

4

7169

2013/04/01

لطفك وهبي عبد الله تماري

شركة غذاء الحياة التجارية ذزم.م

5

8277

2013/06/16

وييث ،ش.م.م

بي إيه أتش دبليو أل أل سي

6

8508

2013/06/16

وييث ،ش.م.م

بي إيه أتش دبليو أل أل سي

7

9971

2013/06/16

وييث ،ش.م.م

بي إيه أتش دبليو أل أل سي

8

10249

2013/06/16

وييث ،ش.م.م

بي إيه أتش دبليو أل أل سي

9

10549

2013/02/11

بفزر اي جي

بي إيه أتش سويتزيرالند جي أم بي أتش

12032

2013/07/02

فوتون لوفول إنترناشيونال
هيفي كو .ليمتد.

تيانجين لوفول هيفي إندستري كو .ليمتد

12034

2013/07/02

فوتون لوفول إنترناشيونال
هيفي كو .ليمتد.

تيانجين لوفول هيفي إندستري كو .ليمتد

12

13565

2013/03/12

ليو فارما ايه/اس

ليو البورتوريز ليمتد

13

14586

2013/07/02

غالكسو غروب لميتد

هيومان جينوم ساينسز ،انك.

14586

2013/07/02

هيومان جينوم ساينسز ،انك.

غالكسوسميثكالين انتلكتشوال بروبرتي
لميتد.

15289

2013/06/20

سانوفي

فاليانت فارماسيوتيكالز نورث أمريكا أل
أل سي

غالكسو ويلكام
مانيوفاكتشورينغ بي تي أي
لميتد.

غالكسوسميثكالين انتلكتشوال بروبرتي
لميتد.

15429

2013/07/02

غالكسو ويلكام
مانيوفاكتشورينغ بي تي أي
لميتد.

غالكسوسميثكالين انتلكتشوال بروبرتي
لميتد.

15721

2013/03/12

ليو فارما ايه/اس

ليو البورتوريز ليمتد

2

10
11

14
15
16

15428

2013/07/02

17

18

العــــــدد التاسع
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15888

2013/02/28

شركة المناصرة لالستثمار
التنموي م.خ.م

شركة نخيل فلسطين لالستثمار الزراعي
المساهمة الخصوصية المحدودة

16731

2013/02/28

شركة المناصرة لالستثمار
التنموي م.خ.م

شركة نخيل فلسطين لالستثمار الزراعي
المساهمة الخصوصية المحدودة

21

17030

2013/03/20

أو أن أوبتيموم نوتريتشن ليمتد غالنبيا نوتريتشيونالز (إيرلند) ليميتد

22

17031

2013/03/20

أو أن أوبتيموم نوتريتشن ليمتد غالنبيا نوتريتشيونالز (إيرلند) ليميتد

20

23

17216

2013/04/01

البوراتوار جارنيه & سي

شركة لوريال

24

17217

2013/04/01

البوراتوار جارنيه & سي

شركة لوريال

25

18102

2013/06/24

اسكاي آي بي انترنشنال ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

26

18103

2013/06/24

اسكاي آي بي انترنشنال ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

27

18104

2013/06/24

اسكاي آي بي انترنشنال ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

28

18350

2013/06/24

اسكاي آي بي انترنشنال ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

29

18351

2013/06/24

اسكاي آي بي انترنشنال ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

30

18352

2013/06/24

اسكاي آي بي انترنشنال ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

31

18887

2013/05/21

شركة المفيد للتجارة واالستيراد شركة اس سي كروكو اس آر إل

18902

2013/06/24

سكاي اي بي انترناشيونال
ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

18903

2013/06/24

سكاي اي بي انترناشيونال
ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

18904

2013/06/24

سكاي اي بي انترناشيونال
ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

20563

2013/04/10

شركة هيلين للكيماويات
العادية العامة

جمال بشير رشيد فقهاء

36

20974

2013/06/24

اسكاي آي بي انترنشنال ليمتد

اسكاي انترناشيونال ايه جي

37

21175

2013/04/16

غسان فايق احمد صبيح

توفيق يونس انيس زيد

32
33
34
35
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العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك
العدد

رقم
العالمة

تاريخ سند
التحويل

االسم االصلى

1

2195

2013/06/03

بندايكس ماي فير ليمتد

ستورك يو كيه لميتد

3038

2013/02/17

سشيرنج  -بلوف هيلث كير
برودكت  ,انك

ام اس دي كونزيومر كير ،انك.

8277

2013/06/16

اميركان هوم بروداكتس
كوربوريشن

ويث

4

8277

2013/06/16

بي إيه أتش دبليو أل أل سي

زويتيس دبليو أل أل سي

5

8508

2013/06/16

بي إيه أتش دبليو أل أل سي

زويتيس دبليو أل أل سي

8508

2013/06/16

امريكان هوم برودكتس
كاربوريشن

وايث

7

9247

2013/05/06

سانوفي_أفينتيس

سانوفي

8

9247

2013/05/06

سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

9

9248

2013/05/06

سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

10

9248

2013/05/06

سانوفي_أفينتيس

سانوفي

9494

2013/02/17

سشيرنج  -بلوف هيلث كير
برودكت  ,انك

ام اس دي كونزيومر كير ،انك.

12

9971

2013/06/16

زويتيس دبليو أل أل سي

زويتيس دبليو أل أل سي

13

9971

2013/06/16

بي إيه أتش دبليو أل أل سي

زويتيس دبليو أل أل سي

14

9971

2013/06/16

وييث

وييث ،ش.م.م

15

10249

2013/06/16

زويتيس دبليو أل أل سي

زويتيس دبليو أل أل سي

16

10249

2013/06/16

بي إيه أتش دبليو أل أل سي

زويتيس دبليو أل أل سي

17

10249

2013/06/16

وييث

وييث ،ش.م.م

10549

2013/06/16

بي إيه أتش سويتزيرالند جي أم
بي أتش

زويتيس ستشويز جي أم بي أتش

12032

2013/07/02

شان دونج فوتون هيفاي
اندسترس كو ،ليمتد.

فوتون لوفول إنترناشيونال هيفي كو.
ليمتد.

12034

2013/07/02

شان دونج فوتون هيفاي
اندسترس كو ،ليمتد.

فوتون لوفول إنترناشيونال هيفي كو.
ليمتد.

2
3

6

11

18
19
20

االسم الجديد
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21

12323

2013/02/24

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

22

12323

2013/02/24

تيبوتك فارما ستيكالس ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

23

12324

2013/02/24

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

24

12324

2013/02/24

تيبوتك فارما ستيكالس ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

25

12325

2013/02/24

تيبوتك فارما ستيكالس ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

26

12325

2013/02/24

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

27

12338

2013/02/14

تيبوتك فارما ستيكالس ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

28

12338

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

29

13365

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

30

13365

2013/02/14

تايبوتيك فارماسيوتيكالز ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

31

13366

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

32

13366

2013/02/14

تايبوتيك فارماسيوتيكالز ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

33

13367

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

34

13367

2013/02/14

تايبوتيك فارماسيوتيكالز ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

35

13369

2013/02/14

تايبوتيك فارماسيوتيكالز ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

36

13369

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

37

13370

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

38

13370

2013/02/14

تايبوتيك فارماسيوتيكالز ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

39

13480

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

40

13480

2013/02/14

تيبوتيك فارماسيوتيكالز ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

41

13481

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

42

13481

2013/02/14

تيبوتيك فارماسيوتيكالز ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

43

13482

2013/02/14

تيبوتيك فارماسيوتيكالز ليمتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

44

13482

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

45

14544

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

46

14544

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالس ليتد

تيبوتك فارماسوتيكالز

47

15989

2013/05/06

سانوفي -أفينتس

سانوفي

48

15990

2013/05/06

سانوفي -أفينتس

سانوفي

49

15991

2013/05/06

سانوفي -أفينتس

سانوفي
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50

15992

2013/05/06

سانوفي -أفينتس

سانوفي

51

15993

2013/05/06

سانوفي -أفينتس

سانوفي

52

15995

2013/05/06

سانوفي -أفينتس

سانوفي

53

16795

2013/05/06

سانفوني ـ افينتس

سانوفي

54

16796

2013/05/06

سانفوني ـ افينتس

سانوفي

55

17558

2013/05/12

سانوفي -أفينتيس

سانوفي

56

17560

2013/05/12

سانوفي -أفينتيس

سانوفي

17794

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17794

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17795

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17795

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17796

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17796

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17796

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17797

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17797

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17798

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17798

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17798

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
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68
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17799

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17799

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17800

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17800

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17801

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17801

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17802

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17802

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17803

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17803

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17804

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17804

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

17805

2013/02/18

تيما هولدينج انونيم سيركيتي

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري تيجاريت
انونيم شيركيتي

17805

2013/02/19

تيما ماجازاجيليك هيزميتليري
تيجاريت انونيم شيركيتي

ال سي وايكيكي ماجازاجيليك
هيزميتليري تيجاريت انونيم شيركيتي

83

17975

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

84

17996

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

85

17997

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

86

17998

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

70
71
72
73
74
75
76
77
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80
81
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87

17999

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

88

18000

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

89

18001

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

90

18099

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

91

18488

2013/05/06

سانوفي أفينتيس

سانوفي

92

18571

2013/05/27

شركة أبو شمسية للتجارة العامة

شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق

18959

2013/06/16

تيانجين تاسلي فارماسوتيكال
كو ,.ليمتد

تاسلي فارماسوتيكال جروب كو ،.ليمتد.

94

19170

2013/02/14

تيبوتيك فارماسيوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

95

19171

2013/02/14

تيبوتيك فارماسيوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

96

19197

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

97

19198

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

98

19199

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

99

19253

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

100

19254

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

101

19255

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

102

19256

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

103

19257

2013/02/14

تيبوتك فارماسوتيكالز

جانسن ار اند دي ايرلندا

104

19819

2013/05/27

شركة ابو شمسية للتجارة العامة

شركة ابو شمسية للتجارة والتسويق
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تعديل والغاء على قائمة البضائع للعالمة 20741
باالشاره الى الطلب المقدم الينا من مكتب عزيز وفؤاد ورجا شحادة بتاريخ  2013/4/11بخصوص اجراء حذف على
قائمة بضائع شركة جونس اند جونسن المسجلة من اجلها العالمة ( )NUVEEرقم العالمة  20741في الصنف 5
 ،بحيث تصبح على النحو التالي :
“المستحضرات الصيدلية البشرية ولكنها ال تشمل المستحضرات على شكل كريمات او مراهم لالستعمال
الموضعي او المستحضرات الهداف تجميلية” .
“Human pharmaceutical preparations ,but not including preparations in the form of creams and ointments,
preparations for topiccal application or preparations for cosmetic purposes”.

تعديل والغاء على قائمة البضائع للعالمة 20895
باالشاره الى الطلب الوارد الينا من مكتب عزيز وفؤاد شحاده بتاريخ  2013/4/22بخصوص اجراء حذف على قائمة
بضائع شركة جونس اند جونسن المسجلة من اجلها العالمة ( )NUAVAرقم العالمة  20895في الصنف  ، 5بحيث
تصبح على النحو التالي :
“المستحضرات الصيدلية البشرية ولكنها ال تشمل المستحضرات على شكل كريمات او مراهم لالستعمال
الموضعي او المستحضرات الهداف تجميلية” .
“Human pharmaceutical preparations ,but not including preparations in the form of creams and ointments,
preparations for topiccal application or preparations for cosmetic purposes”.

حذف على قائمة البضائع في الصنف  12للعالمة 20580
باالشاره الى طلب شركة ابو غزالة للملكية الفكرية الوارد الينا بتاريخ  2013/3/28بخصوص اجراء حذف على قائمة
بضائع شركة  Beats Electronics, LLCالمسجلة من اجلها العالمة  b & deviceرقم العالمة  20580في الصنف
 ، 12بحيث تصبح على النحو التالي :
المركبات وقطعها الهيكلية ,الصنايق االضافية للمركبات ,الشوايات للمركبات ,قطع السيارات ,بما فيها ,التنجيد
الداخلي ,عجالت القيادة ,احزمة المقاعد ,اكسسوارات الكروم ,جك الرفع والمقبض ,العجالت واجزاءها ,قلنسوة محور
العجلة ,دواسة الرتاج ,رفوف السقف ,ممتص الصدمات ,زنبركات ممتص الصدمات ,رتاج ضد اللف ,االقواس لتثبيت
الدعامات ,الزخارف المعدنية الخارجية وقطع الحماية ,قطع البالستيك الخارجية للزينة وللحماية ,التروس ,ناقالت
التروس ,االغطية ,اللفافات ,عجالت التوجيه ,قطع المقاعد ,العجالت ,المحركات ,لوحات االدوات ,الشارات الخارجية,
مظالت الزجاج للمركبات ,حاجب الحشرات ,واقية الطين ,اغطية المقطورات ,اطارات لوحات الترخيص ,كلها للمركبات
Automobiles and their structural parts; option packages for automobiles; automobile grilles; vehicle parts
for automobiles, namely, interior upholstery, steering wheels, seat belts, chrome accessories, shift levers and
knobs, wheels and components thereof, hub caps, step bars, roof racks, shock absorbers, shock absorbing
springs, vehicle anti-roll bars, braces for suspension struts, exterior metal decorative and protective trim,
exterior plastic extruded decorative and protective trim, differentials, gear shifts, hoods, fascia, steering
wheels, seat trim, wheels,engines, instrument panels, exterior insignia badges Automobile windshield
sunshades; bug shields, mud flaps, trailer hitch covers, license plate frames all for automobiles
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ادراج قيد ترخيص استخدام عالمة تجارية
اشارة للطلب المقدم الينا بتاريخ  2013/3/20من قبل السيد ثابت جميل محمد ملحم وكيل محالت مشيل اندراوس
دحدل ،والذي يطلبون فيه إدراج ترخيص بإستخدام العالمة التجارية

في الصنف ( )11والمسجلة تحت الرقم ( ،)19633لصالح الشركة الكبرى لصناعة االجهزة المنزلية
فانه ّ
تم إدراج هذا الترخيص في السجالت لدينا .
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العالمات التي تم تجديدها
المسلسل

رقم
الطلب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23
25
27
28
29
32
33
155
159
473
527
931
967
971
972
2293
2294
2297
2298
2299
2300
2301

2013/03/28
2013/03/28
2013/03/28
2013/02/24
2013/02/24
2013/02/24
2013/02/24
2013/05/19
2013/03/06
2013/02/19
2013/04/29
2013/03/09
2013/06/24
2013/06/24
2013/06/24
2013/03/19
2013/03/19
2013/03/19
2013/03/19
2013/03/19
2013/03/19
2013/03/19

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

2302
2303
2313
2314
2315
2316
2321
2322
2328
2330
2331
2332
2333

2013/03/19
2013/03/19
2013/04/25
2013/04/25
2013/04/24
2013/04/25
2013/05/13
2013/05/13
2013/06/04
2013/06/16
2013/06/23
2013/06/23
2013/06/23

تاريخ التجديد اسم العالمة

المالك

شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة
سندباد
شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة
كرنك
شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة
وسام
شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة
الوحده
شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة
شهرزاد
شركة سجائر القدس المساهمة العامة المحدودة
تمام
شركة سجاير القدس المساهمة العامة المحدودة
مها
بريتيش اميريكان نوباكو براندز ليميتد
إمباسي
ستيت اكسبريس  333ارداث توباكو كومبني ليميتد
انترناشيونال بيزنس ماشينز كوربوريشن
اي بي ام
شركة فيليب موريس براندز سارل
بوند ستريت
شركة نقل اخوان
فاين
سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي
نان
سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي
نان
سوسيت دس بروداكتس نستل اس اي
نان
مارس انكوربوريتد
والثام
جافورا-تابوري لميتد
ستشوبيز
مارس انكوربوريتيد
ماركيز
مارس انكوربوريتيد
بيسكروك
مارس انكوربوريتيد
دوف
مارس انكوربوريتيد
غاالكسي ريبل
مارس انكوربوريتيد
غالكسي
مينستريلز
مارس انكوربوريتيد
سيزار
مارس انكوربوريتيد
والثام
بيبسيكو أي ان سي
ميرندا (عبري)
بيبسيكو أي ان سي
بيبسي (عبري)
بيبسيكو اي ان سي
دايت بيبسي
الشركة الوطنية لاللبان المساهمة المحدودة
المراعي
مارس انكوربوريتيد (فيرجينا كوربوريشين )
سنكرس
مارس انكوربوريتيد (فيرجينا كوربوريشين )
مارس
بريتش ـامريكان توباكو (براندز) كومباني ليميتد
غولد فليك
بيبسيكو ،أي ان سي
بيبسي
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
هوت شوتز
كنتاكي نيوغيتز كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كي اف سي
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39
40

2334
2335
2336
2338
2340

2013/06/23
2013/06/23
2013/06/23
2013/06/23
2013/06/23

41

2347

2013/06/23

زينجر
كولونيل بيرغر
هوت وينجز
كولونيلز
كينتاكي فرايد
تشيكن
كنتاكي نيوغتز

42
43
44
45
46

2348
2350
2351
2352
2354

2013/06/23
2013/06/23
2013/06/23
2013/06/23
2013/06/23

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

2355
2356
2383
10784
11328
11620
12148
12170
12171
12172
12173
12174
12175
12176
12189
12190
12200
12206

2013/06/23
2013/06/23
2013/05/30
2013/02/19
2013/06/19
2013/04/05
2013/02/24
2013/02/06
2013/02/08
2013/02/08
2013/02/08
2013/02/08
2013/02/08
2013/02/08
2013/02/14
2013/02/14
2013/02/22
2013/02/25

65

12207

2013/02/25

66
67
68
69
70

12209
12210
12211
12212
12218

2013/02/27
2013/02/27
2013/03/01
2013/03/01
2013/03/02

كولنيل بيرغر
كي اف سي
هوت وينجز
كولونيلز
كينتاكاي فريد
شيكن
زنجر
هوت شوتز
بروذار
سوبر سوفت
ابو سيف
برافولي
جوجل
جيل ماكس
ون موبايل
ون موبايل
ون موبايل
ون موبايل
ون موبايل
ون موبايل
فيسروي
بامبي
تايكيرب
سيغنيتشر
ورلدوايد
سيغنيتشر
ورلدوايد
ميكاسا
ميكاسا
نيسفيتا
نيسفيتا
رسمة

كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
كنتاكي فرايد تشيكن انتنرناشونال هولدنجز انك
بروذر اند ستريز ليمتد
شركة ليدي فاين الصناعية التجارية م.خ.م
شركة الموارد الوطنية لالستثمار
شركة العاشور للمنظفات الكيماوية م  .خ  .م
غوغل انك.
كوباس كوزميتيك بازارالما في ساناي انونيم سيركيتي
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
بريتيش اميريكان توباكو (براندز) اينك.
ديزني انتربرايزيز  ,انك.
سميثكالين بيتشام (كورك) لميتد
سيغنيتشر  ،إنك.
سيغنيتشر  ،إنك.
ميكاسا كوربوريشن
ميكاسا كوربوريشن
سوسيتيه دي برودوي نستله أس.آ
سوسيتيه دي برودوي نستله أس.آ
كاتربيالر انك.
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

12219
12220
12221
12222
12223
12224
12225
12226
12227
12228
12231
12232
12233
12234
12235
12236
12237
12250
12256
12261
12262
12264
12271
12272
12273
12274

2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/02
2013/03/06
2013/03/06
2013/03/08
2013/03/08
2013/03/08
2013/03/11
2013/03/11
2013/03/11
2013/03/12

97
98
99
100

12276
12279
12281
12282

2013/03/12
2013/03/12
2013/03/12
2013/03/13

101

12283

2013/03/12

102

12284

2013/03/14

103
104
105

12286
12287
12288

2013/04/15
2013/04/15
2013/04/15
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كاتربيالر انك.
رسمة
كاتربيالر انك.
رسمة
كاتربيالر انك.
رسمة
كاتربيالر انك.
رسمة
كاتربيالر انك.
رسمة
كاتربيالر انك.
رسمة
كاتربيالر انك.
رسمة
كاتربيالر انك.
رسمة
كاتربيالر انك.
رسمة
كاتربيالر انك.
رسمة
شركة جهينة للصناعات الغذائية (ش.م.م).
جهينة
شركة جهينة للصناعات الغذائية (ش.م.م).
جهينة
شركة جهينة للصناعات الغذائية (ش.م.م).
جهينة
شركة جهينة للصناعات الغذائية (ش.م.م).
جهينة
شركة جهينة للصناعات الغذائية (ش.م.م).
جهينة
او سي سي استابلشمنت
المدار
او سي سي استابلشمنت
المدار
سميثكالين بيتشام (كورك) لميتد
أرزيرا
اوراكويك ادفانس اوراشور تكنولوجيز ،اينك (.ديالوير كوربوريشين)
شركة حرباوي الصناعية التجارية
جالكسي
شركة حرباوي الصناعية التجارية
لورد
 Ard Al Maaredشركة حرباوي الصناعية التجارية
شركة داود وشركاه
داود وشركاه
شركة داود وشركاه
داود وشركاه
شركة داود وشركاه
داود وشركاه
بروماستر مع رسمة سيتزن هولدينغز كابوشيكي كايشا (سيتزن
هولدينغز كومبني ،ليمتد)
باللون األحمر
الغامق واألسود
جونسون اند جونسون
افريدوم
تومي هيلفيجر اليسنسنغ ،ال ال سي.
تومي هيلفيغر
جونسون اند جونسون
مونتاسير
سافيلو – سوسيته ازيوناريا فابريكا ايطاليانا
SAFILO
الفورازيونه اوشيالي اس.بي.ايه.
تومي هيلفيجر ليسينسنغ ش.م.م.
شكل علم تومي
هيلفيغر
بكاردي اند كومباني لميتد
جري جووس آند
دفايس
شركة العاشور للمنظفات الكيماوية م  .خ  .م
جيهان
شركة العاشور للمنظفات الكيماوية م  .خ  .م
فورس
شركة العاشور للمنظفات الكيماوية م  .خ  .م
سانني
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106

12289

2013/03/20

107

12290

2013/03/20

108
109
110

12302
12303
12315

2013/03/25
2013/03/25
2013/03/28

111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136

12323
12324
12325
12326
12327
12328
12329
12330
12331
12338
12355
12356
12359
12363
12364
12365
12366
12367
12368
12369
12373
12374
12375
12376
12377
12382

2013/03/30
2013/03/30
2013/03/30
2013/03/30
2013/03/30
2013/03/30
2013/03/30
2013/04/01
2013/04/01
2013/03/30
2013/04/08
2013/04/08
2013/04/09
2013/04/17
2013/04/17
2013/04/17
2013/04/17
2013/04/17
2013/04/18
2013/04/18
2013/04/17
2013/04/17
2013/04/17
2013/04/19
2013/04/19
2013/04/23

137
138
139

12386
12387
12388

2013/04/24
2013/04/24
2013/04/25
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ديفلوبمنت سنتر فور تيتشنغ تشاينيز أز اه فورن
شعار
النجوج أوف ذا مينستري أوف ايديوكيشن بي .أر .سي.
ديفلوبمنت سنتر فور تيتشينغ تشاينيز أز اه فورن
Confucius
النجوج أوف ذا مينستري أوف ايديوكيشن بي .أر
Institute
.سي
ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد
بايباس
ماستر كارد انترناشيونال انكوربوريتد
بايباس
اب سولت كونتري ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج
اوف سويدن روبي
ريد
جانسن ار اند دي ايرلندا
بريسيستا
جانسن ار اند دي ايرلندا
اكسداروس
جانسن ار اند دي ايرلندا
ليتيودي
تي سي أل كوربوريشن
تي سي ال
تي سي أل كوربوريشن
تي سي ال
تي سي أل كوربوريشن
تي سي ال
أفيكسا ليمتد
افيكسايت
ميزونو كوربوريشن
ميزونو
ميزونو كوربوريشن
ميزونو
جانسن ار اند دي ايرلندا
امباكتف
نقل إخوان ذ.م.م.
ويت برو
شينزهن هاسي كمبيوتر كو ،ليمتد
هاسي
شيك اكستريم  3ايفيريدي باتيري كومباني ،انك.
إنتيل كوربوريشن
إنتيل فيبرو
إنتيل كوربوريشن
فيبرو
او سي سي استابلشمنت
اوربت
اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سير كيتي
كافيه كراون
اولكر بيسكوفي سانايي انونيم سير كيتي
كافيه كراون
جونسون اند جونسون
كاليك
جونسون اند جونسون
سونجوار
ستافورد-ميللر(ايرلندا) لميتد
بروناميل
ستافورد-ميللر(ايرلندا) لميتد
بروناميل
ستافورد-ميللر(ايرلندا) لميتد
بروناميل
بيوفارما
كوفيرسيكال
بيوفارما
كالفيرسيل
فرشات كيساريا شركة حرباوي الصناعية التجارية
بالعبرية
تيدي إس.بي.ايه
سي ال بي
تيدي إس.بي.ايه
سي ال بي
رسم تويتي بشكل خاص وونر بروز إنترتينمنت إنك.
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140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169

12389
12390
12391
12392
12393
12394
12395
12396
12404
12405
12406
12407
12408
12409
12415
12417
12418
12419
12420
12421
12422
12423
12424
12425
12426
12428
12429
12430
12436
12437

2013/04/25
2013/04/25
2013/04/25
2013/04/25
2013/04/25
2013/04/25
2013/04/24
2013/04/25
2013/04/26
2013/04/26
2013/04/26
2013/04/26
2013/04/26
2013/04/26
2013/05/01
2013/05/01
2013/05/01
2013/05/02
2013/05/02
2013/05/02
2013/05/03
2013/05/03
2013/05/03
2013/05/03
2013/05/06
2013/05/06
2013/05/06
2013/05/06
2013/05/09
2013/05/09

170
171

12440
12446

2013/05/13
2013/05/13

172
173

12452
12471

2013/05/13
2013/05/16

174

12472

2013/05/16

537
أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي ,ال.بي.
أي تي اند تي
أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي ,ال.بي.
أي تي اند تي
أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي ,ال.بي.
أي تي اند تي
أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي ,ال.بي.
أي تي اند تي
أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي ,ال.بي.
أي تي اند تي
أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي ,ال.بي.
أي تي اند تي
أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي ,ال.بي.
أي تي اند تي
أي تي اند تي انتلكتشوال بروبرتي أي أي ,ال.بي.
أي تي اند تي
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
اكسيوم
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
اكسيوم
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
اكسيوم
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
اكسيوم بلس
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
فون كير
سيرفيس سيتي اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
ناين تندو كو ،ليميتد
Wii
ناين تندو كو ،ليميتد
Wii
ناين تندو كو ،ليميتد
Wii
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
فونو
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
فونو
اكسيوم تيليكوم (ش.ذ.م.م).
فونو
الحق – القانون من اجل االنسان،
الحق
الحق – القانون من اجل االنسان،
الحق
الحق – القانون من اجل االنسان،
الحق
الحق – القانون من اجل االنسان،
الحق
ذا كوكا-كوال كومباني
كوكا كوال زيرو
ذا كوكا  -كوال كومبني
كوك
جالكسو غروب ليميتد
بوساتريا
جالكسو غروب ليميتد
كوبوسيق
ذا كوكا – كوال كومبني
مينيت ميد
مينيت ميد بشكل ذا كوكا – كوال كومبني
خاص
اوتسوكا فارماكيوتيكال كو ,.ال تي دي.
بليتال
رد بول جي ام بي اتش
رسمة ثوران
يتصارعان
رد بول جي ام بي اتش
ريد بوول
جابان توباكو انك.
سيفن ستارز مع
رسمة
اسبين اكسبورت جابان توباكو انك.
مع رسمة
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175

12473

2013/05/16

176

12474

2013/05/16

177
178

12480
12485

2013/05/18
2013/05/23

179

12486

2013/05/23

180

12490

2013/05/24

181
182
183

12491
12492
12494

2013/05/27
2013/05/27
2013/05/28

184

12495

2013/05/28

185
186
187
188

12496
12497
12498
12499

2013/05/28
2013/05/28
2013/05/28
2013/05/28

189

12500

2013/05/28

190
191
192

12504
12505
12516

2013/05/28
2013/05/28
2013/06/01

193

12517

2013/06/01

194

12518

2013/06/01

195

12519

2013/06/01

196

12520

2013/06/01

197

12521

2013/06/01

538
ميلد سيفن مع
رسمة
مونتي كارلو مع
رسمة
ل&م
كونفيوساس
كالسرووم
كونفيوساس
كالسرووم
رسم لكأس بشكل
خاص
شعار متسوبيشي
ميتسوبيشي
(شكل ورقة اشجار
مع شكل دائرة)
غالف لعالمة
JEWELS BOX
سوذينج ناتشورالز
سوذينج ناتشورالز
لوزينا
(شكل ورقة اشجار
مع شكل دائرة)
جونسونز سوذينج
ناتشورالز
جوليوس
جوليوس
اتش اس ايه مع
شعار
اتش اس ايه مع
شعار
اتش اس ايه مع
شعار
اتش اس ايه مع
شعار
اتش اس ايه مع
شعار
اتش اس ايه مع
شعار

جابان توباكو انك.
جابان توباكو انك.
فيليب موريس برودكتس اس.اي.
ديفلوبمنت سنتر فور تيتشنغ تشاينيز أز أه فورن
النجوج أوف ذا مينستري أوف اديوكيشن بي أر سي
ديفلوبمنت سنتر فور تيتشنغ تشاينيز أز أه فورن
النجوج أوف ذا مينستري أوف اديوكيشن بي أر سي
سوسيتيه دي برودوي نستلة أس.آ.
ميتسوبيشي كوربوريشن
ميتسوبيشي كوربوريشن
جونسون اند جونسون
مارس ،انكوربوريتيد
جونسون اند جونسون
جونسون اند جونسون
جونسون اند جونسون
جونسون اند جونسون
جونسون اند جونسون
بول فرانك اندستريز ,انك.
بول فرانك اندستريز ,انك.
شركة هائل سعيد أنعم وشركاه شركة مساهمة
مقفلة
شركة هائل سعيد أنعم وشركاه شركة مساهمة
مقفلة
شركة هائل سعيد أنعم وشركاه شركة مساهمة
مقفلة
شركة هائل سعيد أنعم وشركاه شركة مساهمة
مقفلة
شركة هائل سعيد أنعم وشركاه شركة مساهمة
مقفلة
شركة هائل سعيد أنعم وشركاه شركة مساهمة
مقفلة
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198

12523

2013/06/04

199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

12524
12525
12529
12530
12531
12536
12537
12538
12539
12541
12545
12546
12547
12552
12560
12561
12563

2013/06/04
2013/06/04
2013/05/26
2013/06/05
2013/05/26
2013/06/06
2013/06/06
2013/06/06
2013/06/06
2013/06/06
2013/06/13
2013/06/13
2013/06/13
2013/06/12
2013/06/19
2013/06/19
2013/06/19

Drive
communication
Member of hte
dentsu Network
PROACTIV
برواكتف
موندو
تويتي مع رسم طائر
نابليون
اكيا
اكيا  -صورة
اكيا  -صورة
اكيا
انكورشيا
سيمنيز
قولدينا
قولدينا
سمارت شوز
سوفيفا
فيرساتيس  /صورة
زاد هولدينغ

216

12564

2013/06/19

217

12565

2013/06/19

218

12566

2013/06/19

219

12567

2013/06/19

220

12568

2013/06/19

221

12569

2013/06/19

222

12570

2013/06/19

223

12571

2013/06/19

زاد القابضة (مع
شعار)
زاد القابضة (مع
شعار)
زاد هولدينغ (مع
شعار)
زاد هولدينغ (مع
شعار)
زاد القابضة (مع
شعار)
زاد القابضة (مع
شعار)
زاد هولدينغ (مع
شعار)
زاد هولدينغ (مع
شعار)

شركة عبداللطيف جميل لخدمات االعالن المحدودة

غوثي-رينكر ال ال سي
غوثي-رينكر ال ال سي
شركة مصنع أحذية روما م  .خ  .م
وورنر بروز إنترتينمنت إنك.
شركة مصنع أحذية روما م  .خ  .م
انتر اكيا سيستمز بي في
انتر اكيا سيستمز بي في
انتر اكيا سيستمز بي في
انتر اكيا سيستمز بي في
غالكسو غروب لميتد
سيمنزفيجتابل سيدس ،انك.
الشركة الصناعية والغذائية العامة سالمة «جياص”
الشركة الصناعية والغذائية العامة سالمة «جياص”
عرفات هاشم خليل شريم
ابوت هيلثكير بروداكتس بي.في.
غرونينثال جي ام بي اتش
شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
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224

12572

2013/06/19

225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238

12576
12577
12579
12580
12581
12582
12583
12590
12591
12592
12593
12594
12595
12596

2013/06/25
2013/06/25
2013/06/25
2013/06/25
2013/06/25
2013/06/26
2013/06/26
2013/06/27
2013/06/27
2013/06/27
2013/06/27
2013/06/28
2013/06/28
2013/06/28

239

12597

2013/06/28

240

12598

2013/06/28

241

12599

2013/06/28

242
243
244

12600
12608
12610

2013/06/28
2013/07/01
2013/06/18

زاد القابضة( مع
شعار)
شكل االم والطفل
كومفايد
كالريسبوند
كالريسبون
زبليون
أفاميس  -صورة
ايفوريا
اكسجيد
اي-بوينتس
اي-بوينتس
اي-بوينتس
كونكورد
كونكورد
كيو اس اي
قطر سبورتس
انفيستمنتس
كيو اس اي
قطر سبورتس
انفيستمنتس
كيو اس اي
قطر سبورتس
انفيستمنتس
كيو اس اي
قطر سبورتس
انفيستمنتس
بريفينار 13
باجيرو
ميداس

245

12611

2013/06/18

ميداس

246

12612

2013/06/18

ميداس

247

12613

2013/06/18

ميداس

248

12614

2013/06/18

ميداس

شركة المشروبات الوطنية المساهمة الخصوصية
المحدودة
واييت هولدينجز كوربوريشين
جونسون اند جونسون
جونسون اند جونسون
جونسون اند جونسون
جونسون اند جونسون
غالكسو غروب لميتد
سنجنتا بارتيسيبيشنز اي جي
نوفارتيس اي جي
شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة االلكترونية
شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة االلكترونية
شركة الثقة الدولية للتسويق والتجارة االلكترونية
شركة المستقبل العالمية للتجارة ذ.م.م.
شركة المستقبل العالمية للتجارة ذ.م.م.
شركة قطر الرياضية لألعمال االستثمارية (القابضة)

شركة قطر الرياضية لألعمال االستثمارية (القابضة)

شركة قطر الرياضية لألعمال االستثمارية (القابضة)

شركة قطر الرياضية لألعمال االستثمارية (القابضة)

وييث ،ش.م.م
ميتسوبيشي جيدوشا كوجيو كابوشيكي كايشا
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
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249

12615

2013/06/18

ميداس

250

12616

2013/06/18

ميداس

251

12617

2013/06/18

ميداس

252

12618

2013/06/18

ميداس

253

12619

2013/06/18

ميداس

254

12620

2013/06/18

ميداس

255

12621

2013/06/18

ميداس

256

12622

2013/06/18

ميداس

257

12623

2013/06/18

ميداس

258

12624

2013/06/18

ميداس

259

12625

2013/06/18

ميداس

260

12626

2013/06/18

ميداس

261

12627

2013/06/18

ميداس

262

12628

2013/06/18

ميداس

263

12629

2013/06/18

ميداس

264

12630

2013/06/18

ميداس

265

12631

2013/06/18

ميداس

266

12632

2013/06/18

ميداس

267

12633

2013/06/18

ميداس

شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
شركة ميداس العالمية للتجارة العامة و المقاوالت
ذ.م.م
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12634

2013/07/03

269

12635

2013/07/03

270

12636

2013/07/03

271
272
273
274
275

12971
12972
12973
12977
12978

2013/06/24
2013/06/24
2013/06/23
2013/06/24
2013/06/24

542
يو بي اس اكبرس
سيفر
يو بي اس اكبرس
سيفر
يو بي اس اكبرس
سيفر
جوجل
جوجل
جوجل
يو تاوب
يو تاوب

يونايتد بارسيل سيرفيس اوف امريكا ,انك.
يونايتد بارسيل سيرفيس اوف امريكا ,انك.
يونايتد بارسيل سيرفيس اوف امريكا ,انك.
جوجل انك
جوجل انك
جوجل انك
جوجل انك.
جوجل انك.
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العالمات التجارية التى تم تغيير اسم المالك
عدد رقم
العالمة

تاريخ سند
التحويل

االسم الجديد

االسم االصلى

1

4144

 2013/07/18شركة لوسنت تكنولوجيز

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

2

4145

 2013/07/18شركة لوسنت تكنولوجيز اي ان سي

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

3

4146

 2013/07/18شركة لوسنت تكنولوجيز

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

4

4147

 2013/07/18شركة لوسنت تكنولوجيز

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

4

4148

 2013/07/18شركة لوسنت تكنولوجيز

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

5

4149

 2013/07/18شركة لوسنت تكنولوجيز

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

6

4661

 2013/07/23سانوفي -أفينتيس

سانوفي

7

4661

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي -أفينتيس

8

4662

 2013/07/23سانوفي_أفينتيس

سانوفي

9

4662

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

5172

لوسنت تكنولوجيز  ,اي ان سي ( ديلوري
2013/07/18
كوربوريشن )

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

5173

 2013/07/18لوسنت تكنولوجيس أي ان سي

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

5174

لوسنت تكنولوجيز  ,اي ان سي ( ديلوري
2013/07/18
كوربوريشن )

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

13

5175

 2013/07/18شركة لوسنت تكنولوجيز

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

14

5176

 2013/07/18شركة لوسنت تكنولوجيز

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

15

5177

 2013/07/18لوسنت تكنولوجيس

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

16

5178

 2013/07/18لوسنت تكنولوجيس أي ان سي

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

17

5179

 2013/07/18لوسنت تكنولوجيس  ،اي ان سي

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

18

5180

 2013/07/18لوسنت تكنولوجيس أي ان سي

الكاتل-لوسنت يو اس اي اينك.

19

6219

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

20

6219

 2013/07/23سانوفي_أفينتيس

سانوفي

21

6223

 2013/07/23سانوفي_أفينتيس

سانوفي

22

6223

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

23

6502

 2013/07/23سانوفي_أفينتيس

سانوفي

10
11
12
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24

6502

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

25

6503

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

26

6503

 2013/07/23سانوفي_أفينتيس

سانوفي

27

6643

 2013/07/23سانوفي -أفنتيس

سانوفي

28

6644

 2013/07/23سانوفي -أفنتيس

سانوفي

29

6649

 2013/07/23سانوفي  -افنتيس

سانوفي

30

9097

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

31

9097

 2013/07/23سانوفي_أفينتيس

سانوفي

32

9100

 2013/07/21سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

33

9100

 2013/07/21سانوفي_أفينتيس

سانوفي

9169

اولكر بيسكوفي سانايي انونيم
 2013/08/28اولكر غيدا سابايي في تيكاريت ايه .اس .
سيركتي

34
35

9562

 2013/07/23سانوفي_أفينتيس

سانوفي

36

9562

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

37

9592

 2013/07/23سانوفي -أفينتيس

سانوفي

38

9592

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي -أفينتيس

39

9621

 2013/07/21سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

40

9621

 2013/07/21سانوفي_أفينتيس

سانوفي

50

9623

 2013/07/23سانوفي_أفينتيس

سانوفي

51

9623

 2013/07/23سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

52

 2013/07/21 10099سانوفي_أفينتيس

سانوفي

53

 2013/07/21 10099سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

54

 2013/07/23 10567سانوفي_سينثيالبو

سانوفي_أفينتيس

55

 2013/07/23 10567سانوفي_أفينتيس

سانوفي

56

 2013/07/21 10792سانوفي  -افننتيس

سانوفي

57

 2013/07/21 10793سانوفي  -افنتيس

سانوفي

58

 2013/07/21 10794سانوفي  -افنتيس

سانوفي

59

 2013/07/21 10795سانوفي  -افنتيس

سانوفي

60

 2013/07/21 10796سانوفي  -افنتيس

سانوفي
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61

 2013/07/21 10797سانوفي  -افنتيس

سانوفي

62

 2013/07/23 10904سانوفي -أفنتيس

سانوفي

63

 2013/07/21 10905سانوفي -أفنتيس

سانوفي

64

 2013/07/23 10906سانوفي  -افنتيس

سانوفي

65

 2013/07/21 10907سانوفي -أفنتيس

سانوفي

66

 2013/07/21 10908سانوفي  -افنتيس

سانوفي

67

 2013/07/21 10909سانوفي  -افنتيس

سانوفي

68

 2013/07/21 10912سانوفي  -افنتيس

سانوفي

69

 2013/07/23 10916سانوفي  -افنتيس

سانوفي

70

كوتون ماغازاسيليك تيكستيل
كوتون كوليكسيون تيكستيل سانايي
2013/10/21 11205
سانايي في تيكاريت أنونيم
في تيجاريت لمتد شيركتي
سيركتي

71

 2013/07/21 11358سافوني-افنتيس

سافوني

72

 2013/07/21 11359سانوفي  -افنتيس

سانوفي

73

بريتيش اميريكان توباكو ثو نثرالندز بريتيش اميريكان
2013/07/08 12467
اكسبورتس بي.في.
بي.في،.

74

توباكو

 2013/09/02 12785كرافت فودز غلوبال براندز ،ال ال سي

إنتركونتينانتال جريت براندز إل
إل سي.

 2013/09/02 12786كرافت فودز غلوبال براندز ،ال ال سي

إنتركونتينانتال جريت براندز إل
إل سي.

 2013/09/02 12787كرافت فودز غلوبال براندز ،ال ال سي

إنتركونتينانتال جريت براندز إل
إل سي.

 2013/09/02 12788كرافت فودز غلوبال براندز ،ال ال سي

إنتركونتينانتال جريت براندز إل
إل سي.

 2013/09/02 12789كرافت فودز غلوبال براندز ،ال ال سي

إنتركونتينانتال جريت براندز إل
إل سي.

79

 2013/07/25 13215سانوفي-افينتيس

سانوفي

80

 2013/07/25 13595سانوفي-افينتيس

سانوفي

81

 2013/07/25 14034سانوفي-افينتيس

سانوفي

82

 2013/07/25 14117سانوفي-افينتيس

سانوفي

83

 2013/07/25 14118سانوفي-افينتيس

سانوفي

75
76
77
78
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84

 2013/07/25 14119سانوفي-افينتيس

سانوفي

85

 2013/07/25 14120سانوفي-افينتيس

سانوفي

86

 2013/07/25 14121سانوفي-افينتيس

سانوفي

87

 2013/07/25 14122سانوفي-افينتيس

سانوفي

88

 2013/07/25 14172سانوفي-افينتيس

سانوفي

89

 2013/07/25 14173سانوفي-افينتيس

سانوفي

90

 2013/07/25 14174سانوفي-افينتيس

سانوفي

91

 2013/07/25 14175سانوفي-افينتيس

سانوفي

92

 2013/07/25 14176سانوفي-افينتيس

سانوفي

93

 2013/07/25 14177سانوفي-افينتيس

سانوفي

94

 2013/07/25 14178سانوفي-افينتيس

سانوفي

95

 2013/07/25 14179سانوفي-افينتيس

سانوفي

96

 2013/07/25 14180سانوفي-افينتيس

سانوفي

97

 2013/07/25 14573سانوفي-افينتيس

سانوفي

98

 2013/07/25 14574سانوفي-افينتيس

سانوفي

99

 2013/08/21 15364هانكوك تاير كو ، .ليمتد

هانكوك تاير ورلدوايد كو،.
ليمتد.

 2013/07/25 15390 100سانوفي-افينتيس

سانوفي

 2013/07/25 15391 101سانوفي-افينتيس

سانوفي

 2013/08/21 15513 102هانكوك تاير كو ، .ليمتد

هانكوك تاير ورلدوايد كو،.
ليمتد.

 2013/08/21 15514 103هانكوك تاير كو ، .ليمتد

هانكوك تاير ورلدوايد كو،.
ليمتد.

 2013/08/21 15694 104هانكوك تاير كو ، .ليمتد

هانكوك تاير ورلدوايد كو،.
ليمتد.

 2013/07/25 15695 105سانوفي-افينتيس

سانوفي

شركة البتراء للمواد الغذائية واالستثمار
2013/07/22 15816 106
العادية العامة

شركة ابو خرشيق التجارية ع.ع

 2013/07/25 17559 107سانوفي -أفينتيس

سانوفي

 2013/07/25 17561 108سانوفي -أفينتيس

سانوفي
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 2013/07/25 19439 109سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19440 110سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19441 111سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19442 112سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19443 113سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19444 114سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19445 115سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19446 116سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19447 117سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19448 118سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19449 119سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19450 120سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19451 121سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19452 122سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19453 123سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19454 124سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19455 125سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19456 126سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19457 127سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19458 128سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19459 129سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19460 130سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19461 131سانوفي-افنتيس

سانوفي

 2013/07/25 19462 132سانوفي-افنتيس

سانوفي

في اند اس فين اند سبريت أكتيبوالج
133
2013/10/30 20535
(بي يو بي ال)

ذي ابسلوت كومباني أكتيبوالج
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إعالن رقم ( )2لسنة 2013
قانون امتيازات االختراع والرسوم
رقم ( )22لسنه 1953

وفقا ألحكام قانون امتيازات االختراع والرسوم رقم ( )22لسنة  ،1953فقد قدمت طلبات لتسجيل
امتياز اختراع المنشورة في اإلعالن ويحق االعتراض على تسجيل أي اختراع في أي طلب من هذه
الطلبات خالل المدة القانونية البالغة شهرين من تاريخ هذا اإلعالن  ،على أن يقدم االعتراض
خطيا حسب األصول المقررة إلى المسجل ،وأن يبين فيها أسباب االعتراض التي يستند إليها
في اعتراضه.

علي ذوقان
مسجل امتيازات االختراع والرسوم
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)211( رقم االمتياز
Name & Address of Inventor:
Atef abed AL-Rhman Shkokani
Name & Address of the Applicant:
Ramallah
MOB: 0598791190
E-mail: atefshkokani2009@gmail.com
Date of Applicant: 16/10/2012
Title of Invention:Car run on water
Address for Services:
0598791190

E-mail: atefshkokani2009@gmail.com

:اسم وعنوان المخترع
عاطف عبد الرحمن عاطف شكوكاني
:اسم وعنوان صاحب االمتياز
رام الله
0598791190 :موبايل
atefshkokani2009@gmail.com :بريد الكتروني
2012/10/16:تاريخ تقديم الطلب
 سياره تعمل على الماء:موضوع االختراع
 رام الله:عنوان التبليغ
0598791190
atefshkokani2009@gmail.com :بريد الكتروني

)214( رقم االمتياز
Name & Address of Inventor:
Ahmad Jamal Alramahi
Palestine- West Bank- Salfeet- Alkhansa ST. -16
Name & Address of the Applicant:
Ahmad Jamal Alramahi
Palestine- West Bank- Salfeet- Alkhansa ST. -16
Date of Applicant: 17/12/2012
Title of Invention:
Portable Interactive Instructional Board with
auto Calibration
Address for Services: Saba&Co. IP

:اسم وعنوان المخترع
أحمد جمال عبد الحفيظ الرمحي
16 . ب. ص- سلفيت-فلسطين
:اسم وعنوان صاحب االمتياز
أحمد جمال عبد الحفيظ الرمحي
16 . ب. ص- سلفيت-فلسطين
2012/12/17 :تاريخ تقديم الطلب
:موضوع االختراع
لوح تعليمي تفاعلي محمول ذاتي المعايرة
 رام الله- سابا وشركائهم للملكية الفكرية:عنوان التبليغ
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)215( رقم االمتياز
Name & Address of Inventor:
Saad Adnan Saeed Abu Odeh
397 front street west Apt. 3612 Toronto, Ontario
M5V 3S1, Canada
Name & Address of the Applicant:
Saad Adnan Saeed Abu Odeh
397 front street west Apt. 3612 Toronto, Ontario
M5V 3S1, Canada
Date of Applicant: 29/1/2013
Title of Invention:
System for AUTOMATICALLY Matching a Service
Requestor with a Service Provider Based on Their
Proximity and Establishing A Voice Call Between
Them
Address for Services:

Firas Attereh Intellectual Property –Nablus- Galary
Center Bldg, P.O.BOX768
Period of Patent: 16 Years

:اسم وعنوان المخترع
.سعد عدنان سعيد أبو عوده
 اس3  في5 م،3612  شقه، فرونت ستريت ويست397
. كندا- تورينتو- أونتاريو،1
:اسم وعنوان صاحب االمتياز
.سعد عدنان سعيد أبو عوده
 اس3  في5 م،3612  شقه، فرونت ستريت ويست397
. كندا- تورينتو- أونتاريو،1
2013/1/29:تاريخ تقديم الطلب
:موضوع االختراع
نظام الموائمة الذاتية لطالب الخدمة مع معد الخدمة
على أساس قربهما من بعضهما وإنشاء مكالمة صوتية
بينهما
:عنوان التبليغ
 عمارة جاليريا- نابلس-فراس أتيره للملكية الفكرية
768 .ب.سنتر ص
 سنه16 :مدة االمتياز

)217( رقم االمتياز
Name & Address of Inventor:
Abd Elazeem M.A. Bukhari
Nablus- Amman street

Name & Address of the Applicant:
Abd Elazeem M.A. Bukhari
Nablus- Amman street

Date of Applicant: 05/03/2013
Title of Invention :Blind Touch Pen
Address for Services:

:اسم وعنوان المخترع
عبد العظيم محمد عبد العظيم بخاري
 شارع عمان-نابلس
:اسم وعنوان صاحب االمتياز
عبد العظيم محمد عبد العظيم بخاري
 شارع عمان-نابلس
2013/03/05 :تاريخ تقديم الطلب
 قلم لمس خاص للمكفوفين:موضوع االختراع
:عنوان التبليغ
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) رسوم النشر مدفوعة218( رقم االمتياز
Name & Address of Inventor:
Muhsen Hussein Mahmoud Abu Haifa
Irbid- al qaseelah area-wadi al mojeb street
P.O.BOX 420- Jordan 21110

Name & Address of the Applicant:
Muhsen Hussein Mahmoud Abu Haifa
Irbid- al qaseelah area-wadi al mojeb street
P.O.BOX 420- Jordan 21110

Date of Applicant: 14/3/2013
Title of Invention:
A Novel reverse osmosis water treatment system
that rationalizes the wasted water as result of water
treatment

Address for Services: Abu- Ghazaleh
Intellectual Property P.O. BOX 3800 AL-Beereh
Period of Patent: 16 Years

:اسم وعنوان المخترع
محسن حسين محمود أبو هيفا
420 .ب. ص، شارع وادي الموجب- حي القصبة-اربد
 األردن،21110 الرمز البريدي
:اسم وعنوان صاحب االمتياز
محسن حسين محمود أبو هيفا
420 .ب. ص، شارع وادي الموجب- حي القصبة-اربد
 األردن،21110 الرمز البريدي
2013/3/14 :تاريخ تقديم الطلب
:موضوع االختراع
نظام تناضح عكسي جديد لمعالجة المياه يقوم
بترشيد المياه المهدورة نتيجة عملية المعالجة
.ب. أبو غزاله للملكية الفكرية ص:عنوان التبليغ
 البيره-3800
 سنه16 :مدة االمتياز

)221( رقم االمتياز
Name & Address of Inventor:
Abeer mohammad Bader AL iswed
Hebron- idna

Name & Address of the Applicant:
Abeer mohammad Bader AL iswed
Hebron- idna
0598140369

Date of Applicant: 04/06/2013
Title of Invention:
WI-Human Temperature Alarming & observer
Address for Services:

:اسم وعنوان المخترع
عبير محمد بدر العسود
 أذنا-الخليل
:اسم وعنوان صاحب االمتياز
عبير محمد بدر العسود
 أذنا-الخليل
0598140369
2013/06/04 :تاريخ تقديم الطلب
:موضوع االختراع
جهاز لقياس ومراقبة حرارة الجسم السلكيا
:عنوان التبليغ
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